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RESUMO

0 depõs i to de cobre de Surubjm, com reservas de l4milhões de toneladas a 0,8% Cu, faz parte da provínc.i a cuprîferado Vale do Rio Cur4çá, local izada na parte norte_nordeste do Es

:å,:.1i^::nia. ocupa uma ãrea de.limitada petos paraleìos eo-;* 
";

9- 34'30"S e meridianos 3g0 5r" e 3go 52'r5,r,,, situando-se cercade 40 km ao norte da Jazj da de Caraíba, a segunda ma.i or do país,com reservas de 'l40 milhões de toneladas a i% Cu.

A provÍncìa cuprífera do Vale do Rio Curaçã local.i _za-se em te nre n os de roch as de alto g rau metamõrfì co, representa_das por gnaisses e granu I i tos com núcleos mi gmatíti cos, possuindo
uma comp I ex i da de es trutura I e I i tol õgì ca bastante acentuada.

Na área de Surubim foram identificadas três un.i dades distintas, com bases puramente litoiõgicas: Un.i dade l,.r;;r;:ta por rochas gnãissicas, com bandamento r..qü.nt",ìlìo p.r u alternância entre camadas quartzo feìdspáticas e camadas onde'0..0;minam minerais mãficos; Unidade 2, constituída por .i ntercal..õ..';;granu'l i tos noríti cos , gabronoríti cos , gábri cos , com o.ooo.iå.. ,uriãvejs de bi oti ta, e de finas I entes de granuljtos plagioclasí-ticos; e Un ï dade 3, mjneralizada, onde predomì nam granuì i tos plroxeníti cos e noríti cos , com quanti dades variáveis de bioti ta, podendo constituìr termos verdadeiramente biotitíticos.
Intimamente associadas a essas lìocorrem lentes de rochas

São tambõm comuns ìeìtos
de todas as unidades.

cál ci o-sil i cãt i cas e f ormações
granatÍferos ou gra fj tosos, em

tologias,
ferriferas.

rochas

A mi neraì ì zação concentra_se, pri nc j pa I men te, nas rochas da Unidade 3; mineraìizações de baixo teor podem tamb6;-..;;rer na Unidade 2, Quando a mesma está intimamente relacionada ã
un i dade 3, sugerindo remobi lì zações a partir des ta última. 0cor_re sob a forma de sulfetos de cobre e ferro dissemjnados, localmente concentrados. devido as remobi I izações freqilentes n.rr.-'J.
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põs i to. É consti tuída essenciaìmente por cal copì ri ta, bornìta e
i daíta, associadas principalmente i magneti ta, pi rrot j ta e pen_
tl andi ta e, ocasionalmente, ã pi ri ta e ârsenopì ri ta. E comum, ain
da, a presença de teluretos de Ni, Cu e pb, engl obados em calcopi
ritas e bornitas' Podem tambóm ocorrer carcocita, dìgenita, cove
lita, an iì ì ta-djurl ei ta, proven i entes de car copi ritas e bornitas,
bem como carbonatos de cobre supãrgenos.

As associações mineralõgi cas observadas nas rochas
das três unidades são indicativas de metamorfismo de arto grau,
facies granulìto, denotando tambõm episõdios retrometamõrficos e
hidrotermais posteriores, que conduzìram a associações representa
ti vas de facies xi s tos verdes e, iocalmente, de mais baixo grau,
0 estudo paragenõti co das fases mineralõgicas em equi líbrì o (sì ì.i
ca tos e su I fetos ) indìcaram temperaturas en tre Z00oC e 75OoC, em
condições de pressões intermediárìas, para o pìco do metanorfis-
mo granul íti co.

Mõtodos geotermomótricos e g e o b a r o m é t r i c o s , u t ì 1ìzan
do a parti ção de e r emen tos entre fases coexistentes (dados de mi
crossonda eletrônica), conduzi ram aos segui ntes resultados: geo
termometri a opx+cpx, temp era tu ra en tre 700öc e 7500c (mê todos d;
l.lood e Banno e de l,lells); geoternometria gr+bi, T = 6B0o _ 7000C
(m6todo de Perchuk); geotermometri a g r+bi , temperaturas mãdias
da ordem de 7600c (m6todo de Ferry e Spear, com correção para o
ca e Mn das granadas segundo Hoinkes); geotermometria/barometria
de oxigênio a partir de óxidos de Fe e Ti, T = 6900 - 7B0oC e
1og f0, = -16,07 a -,l3,37 m6todo de Buddington e Lindsley e
de Poweil e Powe11, com estimativa das composìções o.i gìnaìs dos
óxidos); geobaromet.i a opx+gr, p = 6-BKb (método de Harley e Green),

Em part.i cular, o geotermôrnetro/barômetro de oxìgê
nio de õx i dos de ferro e ti tân i o,apl i cado ãs compos ì ções atualmen
te observadas, forneceu i ndi cações de que os reequi I íbri os pós_
granulíticos se e s ten de ram até temperaturas bastante ba ixas, fora
do intervalo de calibração de Buddington e Lindsley.

0s aspectos texturais e minera lógìcos observados em
seções del gadas e polidas, as anãi j ses quími cas de rocha total,
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os diagramas de variação obtidos, a'r ém das ind.i cações de campo e
dos es tudos dos tes temunhos de fu ros de sonda, s uge rem um ambien-
te oniginal, onde foi possîvel a arternância de sedimentos quími
cos e cl ãsti cos oca s i ona rmen te grafi tosos com roc ha s de natureza
efusi va. Nesse ambiente vu lcano-sedi men tar ¡ os êlementos tais co
mo Cu, Te e S podem ter sido provenientes de fontes exalat.i vas,que
teriam contribuido para a precipitação de formações ferríferas cupriferas. Processos de r ixi vìação das prõpri as rochas vur cânicasl
dados pela convecção de fr ui dos causada por grad.i entes termajs,
também podem ser responsãvei s pel a concentração dos e I emen tos me
tál i cos

possíveis variações faciológì cas, na seqüônc i a sed.i
mentar' relacionadas aos diferentes sub ambìentes na bacia de se
dimentação, bem como a eventua l presença de interdigitações, devì
do a pnovãveis fases transgressivas e regressivas, expììcar.i am as
impor"tâncias reìativas das vãrias ritorogia.s, nos depõsitos de Su
rubim e caraíba.0 posicionamento diferente dos dois depõsitos na
bacia de sedimentaçã0, tambõm poderi a responder pela pequena es
pessura das intercarações entre os vãri os t ipos r itorógicos de su
rubin, contrari amente ao que oco rre em Caraíba.

Al ém disso, foram tambám observadas aìgumas di feren
ças entre as minerarizações dos dois depõ.sitos; o min6rio de suru
bim é' de modo gerar, menos homogôneo em re lação ao de caraíba,
no que se refere à granu'l ação e texturas; possui grandes quantida
des de sul fetos fi nos e pu r ve ru ren tos , de dif íc.i ì l i beração, roca
lizados, pneferenciarmente, no interior de pseudomorfos de piroxê
nios. Essas feições refretem as intensas remob.i r.i zações de surfe
tos no depõs i to de surubim, que se ri am expr i cadas atravõs de dìfe
renças nas intensidades dos fenômenos põs- granul íti cos que afeta
ram as duas regì ões .

As diversas fases de deformaçã0, atuantes na seqüên
cia vu I cano-sedimentar original, teriam conferido, às rochas mìne
ral j zadas da regiã0, a geometria atualrnente observada, ou seja:
corpos constituídos por I entes de tamanho variãvel (dezenas de me
tros a vãri os qu iI ômetros ) , normalmente alongados segundo a dire
ção N-S



ABSTRACT

Tltø Sunubim copperL d.e¡ccttít., wiÍ.h 44 mí.L\-itt n metllic
t.ct u ct( otLQ. a.t 0,82 Cu, bøLongt Í.rt thø Cunaçâ Riv¿n V a"X.X.¿r¿ (Va"Le
dct Ríct Cunaçã) Coppen Phovince, !,ct ca.t¿d in f.h¿ norLt.h-no)Ltha a.,sÍ.ehn
parlÍ. o 6 Ba.hia Siai.¿ , I i. o ceupíøa an a.nøa d¿Liníta,tød b r¿ fh¿
go 34t 00u a-nd go 34t 30t,5 ,¡tatta!,LøL¿ a.nd- Í.he. 3g0 sl t 00r and. áro sr, ,rr,
neníd'ia-n¿ , a¡c¡ttto xímatøLt| 4 0 r¿ix.om¿tøn¿ f.o Í.r't¿ nonth ct {¡ t.h¿ cctnct"íba.
de.po^ít, thø ,s¿cond x.a.,Lg e.^ t in BnaziL with t 40 mi\Lion m e.Í,Líc ton.'
rt[ one nf l"d Cu.

Thø Cunaç'a Rivøn VaX.[-øq Cctp¡cen p]Lovincø i¿ ,tíÍ.ua-t¿d.
ín lLigh-gnade- Í.ennan¿¿, nzpLet øni.e.d. bq gnøi,s^ø¿ and. g tt-anuLif.e-.t
with nigna.i.íi.íc nucLeí, whích ¿xhíbíÍ. a high Á ÍlLucÍu¡¿a,X. and
LifhoX.ct gícctX. compX.exit.q .

Thn¿¿ di¿tíncf unit¿ øen¿ idøntidied ín th¿ Sunubim
a.nQ.a. on ¡cunøl.q X.ít.hoX.o gLcaX. ba¿i¿: Unit- I , ma.d,ø up o d gneiaaic
nocl¿¿ wíth a. {nøquønf. ba.ndíng du¿ tT ttt¿ al.t¿nnai.ion o d qua.ntz_
(øLdapathic n a"qett,s øit.h x-aqe.n,s in whích madic mineno,La pnøva.ix.;
Unit 2, nadø u¡t od aX,tøttnatø nctnitíc, ga.bbno_nctniÍíc, ga,bbnctíc
gnanut-it.øt wltlL va.niablø bío Í.if.e. ,¡tno.¡ccttttiont , and ct d thín
¡c,Lagict cLa,s e - hich gnanulitø X,en,!¿¿; and. Ltnif S, minøna"X.ízød., ín
whLch ¡cqzoxønitic a,nd nonític ananux-it.e,t ,tith va,níabLø biotít¿
qua.nÍítíøl ¡tnødominatø, which occa¿íctnal,X-q eonttiÍ.uÍ.¿ tlLue
bio tit.ic iøtLmÁ .

Løn¿¿,s od ca,X-c- liLical¿ nocl¿¿ and" ínct n_ (o nnatict na
occun int'ímatøx.q a-ttociaÍ.¿d wíi.h ihø¿ø Lít.ho.togíøt, Ga.nnøt-ních
on gna,¡thif.íc honízon¿ ah¿ a.L,s o conmon in ¿o cl¿,s ct ( øLL unít¿ .

!,|ínø¡alíza"tío n i¿ concent/LúÍ.ed. nainTq Ln nct clzt rt dUniÍ. 3; Low gnade mín¿naLization could a"L^ ct occun ín uní.t. 2,
wh¿n tLti¿ unít i¿ in intínaÍ.e. neX,a.tio n wif lt Unít 3 , f hut

^ugge.^tíng 
nenobíLiza"tíon [non thi¿ X.a,sf. one. lÍ occu/I^ a^

día t enína-fe-d coyt¡tøtt a"nd inon auL[ide.t, Lctca,Llq co nc¿nÍ.na.Í.¿d. d,uø
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t, nømobilization¿ coytnon ìn thi¿ depoaiÍ,, a.nd it í^ nad-ø u¡c
ø,s,s ønÍ.íal,Lg ttd ehaLco¡tqnít.ø, bonnit¿ a.nd ida.iÍ.e., ma.ín!,rtr a-¿¿ocíat¿d
t.ct nagnetítø, ¡cqnnhotit.¿ and" pønÍ.Landite and oca.,siona"LLq i.o pqnítø
a-nd ansenopyrite. Ní, Cu a.nd pb i.øLL-unei¿ ¿ncl,ct¿ød in cha.!-cct¡cqn-ífø,s
and bottniÍ,ø^ a,L¿ conmctn, ChaLcctcit.e, digenite, cove|-X.itø, ani!,ite_
djunLeit.e, onígínatød (non chaX,eo p U.,1íiQ-.5 a,nd" b o nniÍ.¿.l a"A u) Q,LX- a-^
Áupe.lLgQ.nø coppøn ca-Lbo no"i¿¿ aI_¿ ct occun,

The nínøna-LogicaL a¿¿ocia-Íion¿ ob¿ønved in t.r,t¿ nct cr¿¿
(¡ttrtm the thne-ø unít¿ anø índicaliv e o ( higl,t gnadø , gnanulíf.ø
{¡a.ciø,s nøÍ,amo ttphi,sn , a"nd al,s o ¿xhibíÍ. 6Q,a.tu,L¿A uthích índica"f.¿
La-Íe-/L tL e.Í.rlo meta.n o np l,tíc and l.tq dnt thønno..L e¡tíao d¿¿ tha.t x,¿d. fo ttt¿
døveLctpmeni. oI ninencLl a.¿¿ociationt tqpíeal od gtteen,schí^t 6a_cLa.^,
and Loca.tLq evp.n LoØ¿¡t gttade, pa.)La,g Q.nQ,Í.ic ¿tudiø,s oI thø mín¿nal
phaaø,s ín equiX.íbníum (¿iLícaÍp¿ a,nd, ,suL(íd,e-aì indìco"f.ø
tem¡tena-lune¿ bøtwøen 7000c a,nd. 7s0oc, und,en ini.¿nnødia.Í.¿ plLe.Au,Lø
condítion¿ don thø ¡tøalz o d the gnanuX-itlc n¿famo¿phí,sm ,

G¿o f h¿nnonef.níc and gøoba.nonøtnie n¿f.hod¿ lhaf
uf.ix-iz ¿ th¿ eløm¿ntt ¡ta^Íítío n bøf.ween coexi.tÍíng mín¿na.L ¡that ea
(mícnctpnctbe data.l L¿d i.o th¿ (¡o.tLctwing n¿a¿uTtt: opx + cpx
gøothennomøttLA, f.enp e.rLatunø.t betw¿¿n 700 _ 7S0oC litood o"n d" Bd.nno,
and úleX.L¿'¿ nei.hod,s) ; gn + bi gecttl,teamom¿trLA, tQ.mfr Q-n(LÍ.u)Le^ a.no und-
ó80 - 7000 C (P¿nchul¿, ¿ m¿ihod) ; grl + bi geotltenmc)n¿ÍtLø, o.v Q.h.a.g e
i.¿mlr ørLd.turL¿¿ anound 7600C lFønnq o.nd" Speaht,s møthod., wiÍ.h
Hoinl¿ø¿t ó co,LtLøcÍ.io n dc.tn ca and r,rn in ga.nnetal ; oxqgen geoth.tunone,Í,t-q /
gøoba.nomøittrtr, ba",sød on Fe-Ti oxid¿¿, ten¡cena.tunøt (nom 690oC Í.o
7800C, a.nd, Log d02 lnttm -,./6,.07 tr:o -13,37 liluddíngt.on
and Línd¿X.øq, ô, and powøX-L o"nd pctwøLX-,¿ m¿thttd.¿, wiÍ.h onígínaX-
oxíde com¡cctâ¿tíon,r ettímatød) ; opx + gtt geoba.nctnQ.l.tLq, pLe,A6un¿
b¿twe.¿n 6 a"nd I Kbo.n (Ha.nL.øq a-nd Gne¿n,,s metl,Lod) .

In pa"ntícuLan, tl.tø oxUgQ.n g øo thenmctnøiørt / g¿obanctmøt.¿n
o ( thø ínon - tíi.aníun o xid¿,s , whøn a,¡tpt-Lød Lo the cunnønf.Lr1
ob,senvød con,¡to,sitiont, índícaÍø¿ tlta.t the. .¡c 

o a Í_ gttanu!.itic ,L¿_
zquíLibna,tion¿ ttøach¿d c1uíi.ø Low t¿np e.tLa.Í.uLQ,A , out. o ( ßud,dLngtct n
a-nd Lind.t Leq t t caLibnatíon inÍ.ønva.X,,
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T a-xLuLal a"nd ninQ.na]o gíca"L 0"^lr¿ctt obÁa,)Lv¿d ín
poLi¿hed and flLín ¿¿ctionâ, whol,z noch chenica.!, ana"x.r¿,s øa a.nd. Í.he
v anía.Í.io n diagnamt obtain¿d fnom them, inf.øgnafed, wíÍ.h die.X-d.
ob¿¿nva.tíon¿ and fhø .ttudq od dniL-L-co¡tø aamytløt 

^uggQ.At 
an

o/Ligína-L ¿nvittonn¿nt in which Í.h¿ o!,tennafion o{ chønvLca.{- and. e!,a,¿fLc
¿ødín¿nt¿ , ct cca"aíctnaX.LtT gtta¡chitic, ,tífh voLca"nic nttct¿A wa.¿

pottíbI-e.' rn thi¿ v o x.ca"no - ¿ ¿dímønta,nq 
^Q.quenc¿, 

e!-enent¿ Lír¿¿
Cu, Te a.nd S coul,d bø pnovíded bq øxha.Latíve, 

^outLc¿L, 
which

wouLd havø conf.níbute.d to th¿ dø¡to,sil.ict n od coppzn_nich ínon
(onnafíont; Leo"chíng od lhe vol-canic noch¿ fl,tøntøLvø¿ d.uo- to th¿
cctnv¿ction o[ (X.uidt, ca.u,s zd bg thenna.L gnadienta, cctu!-d al,so
ha-v ¿ contníbutød to the conc¿ntnarittn o( thø n¿ia".t Lic ¿L¿mønt¿.

Thø ¡to.s,síbL.e. da.cíoLogica-L v anía.Ííct n¿ in thø
aødínentanq 

^e,quQ-nce, 
n¿Lat¿d to did[ønønc¿t bøfw¿øn .tub_

ønvíttonnønf.t ín Í.h¿ ,s ødimeni.anq ba,sin, a"¿ w¿LL o.d tct øv enf.ua-L!,q
occuning ínl.endigiLatio n¿ du¿ fo ¡tnoba.bL.ø tlLa,nágrL¿AAive. a,nd,
nøgnetaive pha"tøt wouLd øxpla.in th¿ n¿X.atív¿ impctzta"nce od the
vaníou,s X.íl.ho Lo gíe.t ín thø Sunubìm and" Ca"na.iba. de¡tct,sitt. Th¿
dí[(ønønt ¡catition o d the two depo.rit¿ in Í.h¿ a edímønr.a.zq balín
wo uI'd ax-,s o ex¡tLain thø ¿naLr. thícr¿n¿,s ¿ ct d Í.rtø ínt¿nca"Latí, u
.mongtt th¿ va'nictuô LithoLctgícax- Í.qpa.â at Sunubin in co nf.tLa.A Í. r.c)
t.hø nannøn theq oecun in Cana.íba,

Apa"nÍ. dnom t.hía, tome oi.hzn did(ø)Lenc¿,s b¿twe¿n iltø
minenaLíz a"Í.io n¿ at tha. i.uJ o døpo,sit,s w¿nø aX.¿ o ob¿¿nv ed: ih¿ Sunu_
bin ott¿ L,s , in a gønønal wa"q, X.eaa hctnogenøou,s ín gno.Ln ¿izø and.
Í.extulL¿ when conpanød t.o f.haÍ. o ( Ca-zo.í6a; if. conÍ.o"int Langø
qua.ntítie.d o { (ínø, ¡tuX.vønulenÍ.,su.t(id"ø,s di((icu.Lt Ítt nelea.tø,
Lct cax,Lz¿d ¡tnø (.ønentíax-x,q ín¿íde i.he ¡cqnoxøne p,s øud"ctmct nph,s . Thø^ø
(e'a-t'unøt n¿vectl f.he int¿n¿¿ tuL(.idø ne,nt biLíza.Í.ict n,s ín tr,Le. Sunubim
døpo,tíi, which wouLd be explained Í.hnouglt the did{ønønc¿¿ in thø
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0 cobre é um dos
iizado na indústria moderna,
tri ci dade e comuni cações.

metais não ferrosos ampl amente utj
pri ncipalmente nos setores de .le

As reservas rnundiais de cobre, avaliadas em lggl
(dados apresentados por Ribeì ro, 1984), são de S40.000 .00 0 t de
metal contido, concentrando-se, no entanto, em poucos países (tg
tados Unidos, Chile, Rûssia, Zâmbia, perú, Canadã e Zaire), não
ocupando o Brasil pos i ção de destaque.

Cãlculos de resenvas brasileiras, reaìizados em 19g2,
fonneceram varores de r2.557.630 t de cobre contido (dados de Ri
bei ro, ì984), concen trados princ.i pa I men te nas j azi das de sarobo_
PA (9.189.600 t Cu); Caraíba-BA (ì.332.000 t Cu), Mara Rosa_GO
(571 .200 t Cu) e Camaquã-RS (312.g50 t Cu). 0 Brasil importou eml98l e 1982, respectivamente, 83% e 77% do cobre consum.i do nopais, ou seja, 'l56,4S6 t e 208.4.l8 t. A projeção de consumo e pro
dução naci onaì s prevôm para .'990, ainda una necessidade de ìmpor
tação de 90 .000 t, representando 34% do cons umo nac.i onal.

Atravõs desses dados, observa_se a necessj dade de
pesqui sas objeti vando a descoberta. de novos depõsi tos, e o merhor
en ten di men to das ocorrências jã conheci das, para que o Brasi.l setorne auto-suf i ci ente nesse bem minenal.

As ocorrêncj as econômi cas de cobre podem estar rela
ci onadas a di ferentes ambi entes geol ógi cos , sendo os seguì ntes osprincipais tipos de depósitos, responsãveis por cerca de 90% das
reservas totais mundia.is: jaz.i mentos do tipo ,'cobre_pórf i r0,,, se
dimentar, vulcanogâhico e v u l c a n o - s e d i m e n t a r . portanto, para uma
melhor orìentação das pesquisas e avaììação dos dados, õ muìto ìm
portante a caracterização do ambìente metalogenõtico das minerari
zações. 0 sucesso da lavra depende, em grande escala, da qual.i dade
das pesquìsas no sentido da caracteri zação da tì pol ogi a dos depõ
sitos' que se torna particularmente importante no caso de terrenos
que sofneran¡ vãrias fases de deformação e metamorfismo. No entan
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to, õ grande a di fi cur dade de caracterização dos depós i tos em ter
renos submeti dos a metanorfismo de al to grau, seguido de fenôme
nos pos teri ores em di ferentes condi ções fîs ico-quími cas, on de ,ã
perde grande parte das feições or"iginais, devido a modifi cações e
redistribuições acentuadas na minerarizaçã0, como é o caso da ocor
rônci a de Surubim

Es te trabal ho pretende dar conti nui dade ãs vãrias
pesquisas de detal he jã real.i zadas na regi ão do Vale do Curaçã,
BA' atrav6s do es tudo da me ta 1ogên es e do depõs i to de cobre de su
rub i m. Pa ra tanto, os segui ntes as pec tos fo ram enfatizados: carac
terização dos vãri os ti pos ì i to1õgì cos associados aos corpos mì ne
ralizados j es ti ma ti va das condi ções de me tamo rfi s mo atuantes na
região, incluindo dados de geotermometria e geobarometria, obtidos
a pa rti r das anãl ises q uimi c as de mine¡rais em equìlíb.i o; estudo
dos fenômenos de retrometamorfi smo, hidrotermalismo e demajs ,,al
terações" que são particularmente acentuadas nessa ãrea; conside
rações sobre a formação das bioti tas, anpìamente d.i stribuÍdas nosprincipais ti pos I j tol õgi cos desse depõs i to; reconstitu.i ção do am
biente or^igìnaì e considerações sobre a gênese da minerarização de
cobre, incl uindo a caracteri zação da mi nerar i zação pri mãr.i a e das
remobilizações a que foi submetida; e correração de certas carac
terísticas ritogeoquímicas e metarogenêticas com a jazida de ca
ra ì b â -

Para a reaì i zação deste trabalho foram fei tas vã
ri as campanhas de campo e foram es tudadas .i númeras amos tras de
testemunhos de furos de sondagem, arém de amostras de trincheìras,
de afl oramentos regi onai s e de uma ga.l eria s ub terrânea de pesquì_
sas.

l.l HISTORICO DAS PESQUISAS NO VALE DO CURAçÃ

0s dados
dos es tudos de Mandetta
Reinhardt (1984).

apresentados nes te
(l982) j Franke et

item f orarn extraídos
al. (1982) e Sã e
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A mìneralização foi injc,i almente detectada na Fazen
da Caraíba em 1874'r., quando foram real i zados os prìmei
ros trabalhos de avaììação das ocorrôncias de cobre do vale do cu
raçã. No entanto, os trabalhos de pesquìsa na região apenas fo
ram iniciados en tre I 944 e 1946, pelo anti go Servi ço Geoìõgico e
Mi neral õgi co do Brasil, enquanto que os prì mei ros es tudos geoìõgi
cos e petrolõgicos foram apresentados por Vi ctor Lei nz (ì 94g) e por
Schnei der ( l95l ) .

Entre .l951 e l9 53 o grupo canadense Northfi el d Mìn
ing Inc. reaìizou alguns trabalhos de pesquisa na regiã0, os quaìs
foram intensificados a partì r de 19 54 pel o Grupo p.i gnatarì do Es
tado de São Pau lo, através de I evantamentos geoq uimi cos de solos
em toda a provínci a. Em 1966 a Mitsubishi Soguì do Bras.i l, iunto
ao Grupo Pignatari, real i zou p ros pe cção geoquímì ca de solos e le
vantamentos geofísicos, tendo sido detectadas anomar.i as de cobre;
a mìneralização foi posteriormente confirmada pela abertura de
tri ncheiras. Ern 1969 foram fei tos os primeì ros 29 furos de sonda
gem na ãrea de caraíba, num totar de s9g0 metros. 0s dados geor6-
gi cos obti dos atravãs do es tudo dos testemunhos proveni entes des
ses furos de sonda e de una galeria subterrânea, de BS m de exten
são e 30 m de profundidade, aberta en i972, permitiram a reariza-
ção dos primeiros cãl cul os sobre as res ervas da províncìa,
atingiram 8,0 miihões de toneladas a 0,9% Cu.

que

0 Grupo pi gnatari traba I hou na reg i ão at6 I 973, ten
do havido parti cì pação conj unta da Mitsubishi sogui do Brasir
('l966 a l96B ) ' do Departamento Naci onar de p rod ução Minerar (r963
a 'l968) e da compa nh i a de pesqu i sas de Recursos Minerais a partir
de .l968.

En 197 4 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co assumi u o control e da j azi da, cri ando a Caraîba Meta.i s S /A, e

contratou a Rio Doce Geologia e Mi neração S/A, como empreiteira,
para reaìizar trabal hos de detal he na regi ã0. Nessa época, a l6m
de uma reaval iação dos dados jã existentes, foram desenvolvidos tra
ba I hos adjcionais de pros pecção para o cãlculo das reservas. Nes
sa fase foram executâdos novos fu ros de sondagem, a l6m da abertu-
ra de tri nchei ras, ma p eamen to geol õgì co de detalhe, prospecção
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geofísica e levantamento geoquímico de solos

A partir de 1979 a região tem sido estudada pe.l a
car"aiba Metais S/4, atravõs de pesquísas georõgicas de detarhe,
objeti vando a ob te n ção de rer ações entre mineraììzação e estrutu
ras e visando o meì horamento dos processos de I avra .

I.2 - ASPECTOS FISIOGRÃFICOS DA REGIÃO

A regìão apresenta clima semi_ãr,i do, caracterizado
la insuficiôncia de preci pi tações que ocorrem pri ncipalmente
tre os nes es de dezembro e março; a preci pi tação mõd.i a anual
ria de 200 a 500 mm. As temperaturas são elevadas, varìando
23oC a 35oC, oco rrendo altos índi ces de evapor ação.

pe

en

VA

de

A vegetação predomi nante
tinga, s endo cons ti tuída por arbus tos,

ê característica de caô
ca.ctos e l egumi nosas .

0 rel evo 6 caracterís ti co de penepì ano, com ondula_
ções suaves, destacando-se pequenos monrotes formados pri ncì pal
mente por corpos quartzíticos; possui altitude mêd.i a de 400 m ac.i
ma do nÍvel do mar. Elevações mais expressivas margeiam a ãrea,
destacando-se, principaìmente' a serra de Itiúba - poço de Fo ra na
sua parte leste.

A rede hidrográfica é' const.ituída por ri a chos tempo
rãrios, tributãrios do Rio curaçã, cujos reitos permanecem secos
duran te grande pa rte do ano,

l 3 - LocALrzAçÃo E ACESSO

A ocorrôncia de cobre de Surubim cons ti tui um dos
mui tos depõs i tos da provínci a cuprifera do Vale do Rio Curaçã, lo
ca I i zada na reg i ão nordes te do Es ta do da Bahia, próxi ma ao rimite
norte-nordeste do craton do São Francisco, defi ni do por Armeìda
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(1e77 ) .

- ,Erta provinc.i a, gue abrange uma ãrea de aproximada_
mente I 700 km' , engl oba parcialmente os muni cipi os de Juazeì ro,Curaçã e Jaguarari, s endo cons ti tuída por rochas de alto grau me tamõrfico, re pres en ta das por gnaisses, granul itos e mi gma tì tos . Reyeste-se de grande ímportância,Þois alõm da jazi da de Caraiba comreservas de r40 mirhões de toneradas a 1% cu, a segunda maior dopais, ocorrem na nesma vãrìos outros depõsi tos menores, entre el eso de Surubim.

0 depósito de surubim, com neservas de r4 mirhões
de toneladas a 0,8% Cu, estã localizado cerca de 40 km ao norteda jazida de Caraiba (Fig. ì), nurna área delimitada pelos paraìelos 9034' e 9034'30,,s emeridianos 39051 ,55,, e 39052,15,,I,i .

0 acesso ã regi ão po de ser fei to atrav6s da Rodovia
BR-324 a partir de Sa ì vador até as proximi dades de capìm Grosso,e
em seguida pel a BR-407 at6 Barri nha. A segu.i r, toma_se a BA_314de Barri nha at6 caraíba, s i tuada cerca de 44 km do entroncamento,
0 acesso a Surubim pode ser fei to a part.i r de Caraiba, atravõs de
uma estrada de revestimento pr"ìmãrio até a região de poço de Fora,pencorrendo-se, em segui da, cerca de B km na BR_235 em di reçâo aJuazeiro. Atrav6s de uma estrada de servì ço percorre_se 3,5 km,
em di reção no rte, chegando-se ao centro da ãrea (Fig. 2).



FIG. I - t"lapa de locaìizôção do Vale do Rio curaçã, BA, e da ocor
râncìa de cobre de Surubim' (Franke et al . ' ì982).
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2. METODOLOGIA



2,I - AMOSTRAGEM

Es te trabal ho foi baseado, prìncìpalmente, no estudo
de amos t ra s de testemunhos de fu ros de sonda e de gal eri a subter-
ranea de pesqui sa (extensão de 40 m) da ãrea de Surub im, Vare do
Curaçã, BA. Foram também es tudadas amostras de afloramentos, cole
tadas em I evan tamen to geo 1õg i co ¡eg i ona ì, bem como algumas da Jazi
da de CaraÍba.

Durante os trabal hos de campo real i zados na área,
num tota I de 3 etapas, foram fei tos aìguns perf .i s geolõgjcos _ es
truturai s, des cr ì ção detaì hada de testemunhos de fu ros de sonda e
coleta sÍstemática de amostras.

Foram descri tos e anos trados testemunhos de s ete fu
ros de s on da, desc ri tos abaixo, qu a tro deìes pertencentes a uma
mesma seção geol õgi ca:

Fu ro de Sonda

FS. 6514
FS. 6t18
FS. 6019

FS. 6316

FS. 6722

FS. 5 7I6
FS. 5312

Se ção

J -J '

J-J'

J-J'
P-P'
G-G'

c-c'

Interval o (m)

200 ,33
172,64
126,53
1 80 ,00
120 ,00
300,00
246 ,00

A Galerìa amos trada, com 4O m de comprimento, perten
ce a- seção geol õgi ca L-L'.

0 mapa de I ocal ì zação dos furos de sonda e da galg
ria subterrânea de pesqui sa, bem como al guns perfi s, fo ram forneci
dos, no local, pela Caraíba Metais S/A , perm.i tindo um maior con
trole na amostragern e na seleção das amostras para os estudos pos
teriores.
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2.2, MICROSCOPIA

Foram descri tas cerca de 250 lâminas del gadas de
amostras da ãrea de Surubim, da Jazida de caraíba e de afl onamen
tos regionais, utirizando-se microscõpios Zeìss monocurar e t-eitz
bi nocu I ar do I G-usP e o fotomi c ros cóp io Zeiss III pol do Institu
to de Pesquìsas Tecnolõgjcas S/A (IpT).

Nesse estudo consideraram-se as características mi
neralógicas, texturaìs, paragenõticas e os aspectos de aìteraçã0,
retrometamorfismo e hidrotermal ismo (equiìíbrios, transformações e

neogâne s e de minerais).

A partir desse estudo
ra anãl ises quÍmi cas (rocha total e

da eletrôni ca) e pa ra es tudo óptico
dais.

foram selecionadas amostras pa

q uím ica minera l por mì crosson
pormenori zado, com anãl i s es mo

Pa ra a determj nação da moda,utilizou-se um contador
de pontos, tendo sido considerados entre l00O e lg0O pontos por
seção del gada.

Foram também estudadas cerca de 50 seções pol.i das de
amos tras mi neral i zadas da ocor16nc i a de Surubim, e aìgumas da Ja
zi da de caraíba, atrav6s de fotomi cros cõpi o zeiss III pol do I pT.
A16m das caracteristi cas mi neraì õg icas, texturais e paragenétì cas,
fo ram salientados os aspectos de remobi ì ização dos sulfetos, acen
tuados na ocorrência de surubim, em conseql,lôncia de fenômenos hi
droterma i s , retrometamõrf i cos e me tas somãti cos .

0 es tudo de seções de ì gadas e polidas foi ampìamen
te documentado através de fo tomi c rog ra fi a s i I ustrati vas dos vã-
ri os as pectos menci onados, obti das no fotomì croscópi o Zeiss III
Pol do IPT' As f o t o m i c ro g r" a f i a s mais significatìvas foram selecio
nadas pa ra i I us trar este trabal ho.
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2,3. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Anãl i ses por di fração de rai os -X foram real izadas
a través de dì fra tog ramas obti dos no aparer ho phi lì ìps Norelco do
Laboratõrio de Raios X do DMp/lc-USp.

Uti li zou-se esse m6todo apenas para amos tras com
grafi ta ' objeti vando-se a determi nação do seu g rau de cni stal ìni-
dade que , segundo a lguns autores, aumenta com o grau metamórfi co,
tratando-se, por i sso, de um parâmetro ,i mportante. As cond.ições uti
lizadas para esse fim foram: radìação cu-Ko, firtro de Ni e vero-
c i dade de varredura de lo (zo )/mi nuto.

A parti r dos d i f ra tog ramas da grafì ta, p re v.i amente
c0ncentrada ' de termì nou-se seu grau de crìstar inidade segundo o
m6todo de Landjs (t97'l ), discutido no Capítulo 7.

2.4. PREPÀRÀçÃ0 DE AHOSTRAS C0Íit GRAFTTA

As rochas portadoras de grafita foram, inìcia.ì mente,
des agregadas e moídas em almofariz de ãgata, separando_se para es
tudo a fração entre 60 e r00 mesh. A amostra foi, então, aquecìda
por 0 ,5 a 3 horas , em HCI concentrado. posteri ormente, a amostra
foi Iavada e aque c i da novamente por ce rca de r2 horas, em uma soru
ção contendo: 50.a 6O mì de HF (50%), l0 ml de HCI (37-38%) e t0_
20 ml de ãgua destilada. Foi rea r i zado, e ntão , novo aquecìmento
com Hcl ' por cerca de 6 horas. Esses ataques el iminam até os s.i I.i
cat0s ' concentrando a grafi ta, sem que sua estrutura seja modjfi
cada (Grew, 1974).

2,5. QUIMICA MIt{ERAL (Microssonda Etetrôn.i ca)

As anãl i ses de minerais por mi crossonda eletrônica
foram feitas em seções delgadas-pol idas circulares, metalizadas
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com carbono,

Foram selecionadas lg amostras, entre as 5l analisa
das quimì camente (rocha totar ), tendo-se enfatizado, pri ncìpatmen
te' as associações mineralõgicas de interesse pa ra o estabereci
mento de geotermômetros e geobarômetros.

Iniciaìmente foi fei to um

do das seções de mi crossonda, através do
mi ti da e refleti da) Zeiss III pol, para
rais (metãìicos e não metãlicos) a serem

es tudo óptico pormenori za
fotomicroscópìo (l uz trans

a escolha dos grãos mine
analisados.

afetadas

Para faci I i tar a localização dos g rãos selecionados
no sistema ópt ico da microssonda eletrônica, as seções fo ram mar
cadas com auxilio de ,,objetiva,' de ponta de djamante. As r eg.i ões
assinaladas foram então documentadas com f otomi crografì as, uti I.i
zando-se desde aumentos baixos (r0 a 60 vezes) para a rocal.i zaçã0,
observações texturais e paragenáti cas , atõ aumentos er evados (4s0
vezes em alguns casos ), para obs e rva ção de pormenores de cada grão
mi neral sel eci onado. Nas fo tomi crog rafì as fo ram ma rcados os pon
tos de anãlises de cada mi nera I , ev.i tando-se regi ões
por al terações, micro-fraturas ou j nclusões.

Foram escolhidos, em m6dìa, trôs grãos mìnerais por
seção del gada-po ri da, e em cada g rão fo ram rnarcados trôs pontos
pa ra anãl i se; em cada ponto real i zaram-se cinco determinações. Em
cas os de mj nerai s de compos i ções heterogêneas, anaì isou_se um nú
mero mai or de grãos por seçã0, bem como um maior número de pontos
por grã0. Foram tomadas precauções quanto à homogenei dade dos cris
tais, tendo sido efetuadas medi das nas bordas e nas partes cen
trai s dos me smos .

As anãl ises foram executadas na microssonda eletrô_
nica de fab.i cação ARL (Appr i ed Research Laboratories) mode r o
EMX-SM do Laboratóri o de Mi crossonda E I etrôni ca do IG_USp.

Esse aparelho di spõe de três espectrômetros, cada
um contendo um par de cristais ana l isadores : L I F/ADp ; L I F/ADp e
LIF/RAP.
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ser anal i sados, concomi tantemen te,
dado mi nera l , havendo necessi dade
do grão, para as demais determina-

Para o controle do fator fl utuação (d.ni{t), efetua
ram-se medi das peri õdì cas nos padrões uti r izados e em cada amos -
tra (atrav6s de um ponto de referência, nedido no início e no fim
de cada anãl ise); as r€ituras dos padrões foram rearizadas em in
tervalos de 50 mi nu tos .

A determì nação das contagens de radi ação de fundo ,

"ba-chgnctund", foi feita rotineiramente no início das anãr'ises, atra
võs de leituras realizadas acima e abaixo do pico de sintonização
de cada elemento, c o n s i d e r a n d o - s e , ainda, as interferênc.i as de pl
cos de outros elementos existentes nas amostras e nos padrões. As
leituras do " b a.ehgno und.t' foran feitas tanto para os minerais a se
rem anal isados como para os padrões uti I i zados.

, A precisão dos resuìtados situa_se em torno de
para os elementos mai ores e de S% pa ra os menores.

As condi ções ut.i I i zadas nas anãl ises foram : poten
cial de aceìeração de l5KV; corrente de amos tra de 0,03uA; rempo
de i ntegração nos contadores de ì0 segundos; diâmetro do feixe ere
trôni co de, a p rox ima dame n te, lu.

Como padrões, fo nam uti I i zados espécìmes mi nera.l ógj
cos de colnposição mais próxirna possíve1 da apresentada peìa amos
tra anal i sada,

0s mi nerai s anal isados e os padrões utilizados
cada caso es tão rel aci onadas abai xo:

0 rtop i roxên i os - Encontram-se, mui tas vezes, bastante ,,arterados,,,
sendo comuns: casos de pseudomorfos de clorita, talco e bastìta, nos
mesmos. Para as anãl i ses, foram seleci onados os g rãos menos afeta
dos.

em

Foram anal i sados os seguì ntes el ementos : Sj , Ti , Al ,
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Cr, Fe, Mn, Mg, Ca, Na e K, tendo sido uti I j zados os padrões abai
XO:

Augita - A-209 (pd.9) - para Fe, Na e Tj

0rtopiroxênjo - (Pd. 3 - ng 9) - para Ca, Mg e Al

Clinopiroxênio - cpx, 5-llB (pd. 3 - nQ 7) - para Mg e Si

Biotita I - (Pd. 9) - para Mn

Cromjta 53 - IN-8 (pd. B) - para Cr

Hornblenda Kakanui - (Pd. 5 - nQ 9) para K

Cl i nopi roxôni os - 0correm sempre menos ,'al terados,, que os ortopì -
roxêni os ' de modo que não houve probl emas para a escol ha dos grãos.

0s elementos anai i sados foram: Si, Ti, Al, Cr, Fe,
Mn, Mg, Ca, Na e K.

Padrões uti I i zados:

Augita - A-209 (Pd. 9) - para Fe, Ti e Na

Cl ì nopì roxôn io - cpx - 5-il8 (Pd. 3, ng 7) - para Ca, t49 e Si

0rtopiroxênio - (Pd. 3 - n9 9) - para Aì

Biotita I - (Pd. 9) - para Mn

Cromjta 53 - IN-B (Pd. 8) - para Cr

Hornblenda Kakanui - (pd. 5 - nQ 9) - para K

Anf ibõl i os - Hornbl endas cas tanho esvendeadas e anf ibõl ios ìncolo
re s .

0s segui ntes e I emen tos fo ram ana I i sados nesses m.i ne
rais: Si, Al, Ti, Fe, Mn, Mg, Ca, Na e K.

Padrões uti I i zados:

Hornbl enda da Un i ve rs i dade da Basiléja - (pd, 3, nQ 1), para
Si, Ca e Mg

Hornblenda Kakanuj - (pd. 5 - nQ 9) - para A'l , Na, Fe, Tj e K

Hornblenda Arenai - (Pd. 5 - ng l0) - para Fe, T.i e K
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Hornbl enda Wi l berforce - (pd. 7) - par"a Mn

Tremolita Falls Village - (pd. 7) - para Sì,e Ca

Actinoljta Chester Vermont - (pd. 7) - para Sì, Al , Na e Mg

Cummingtonita - (pd. l3) - para Fe.

Pl agi ocl ási os - Encontram-se intensamente arbitizados, de modo
que houve bastante d ifi cul dade na escol ha dos cristais mais f res-
c0s.

Elementos ana li sados: Ca, K, Na, Si e Al.

Padrões uti I i zados:

Bytownita - (Pd. 3 - nQ I0) - para Ca e Al

0rtoclásio - (Pd. 3 - nQ 3) - para K

Andesina - (Pd. 9) - para Na e Si

Granadas - Apresentam-se i ntensamente fraturadas, mui tas vezes
clori ti zadas nas bordas e segundo as parti ções. As reg ì ões "alte
radas " foram, obvi amente, evi tadas.

Elementos anal i sados : Si, A1 , Tì, Fe, Mn, Mg e Ca.

Padrões uti l.i zados:

Granada - 12442 - (pd, 4 - ng 5) - para Si, Al, Fe, Mg e Ca

Granada Vj ctor Mine - (pd. 5 - n9 5) - para Mg

Itrio granada - (pd. Z - nç S) - para Mn

Augita A-209 - (pd. 9) - para Ti

Biotitas - vãr'i os ti pos texturais de bi oti tas fo ram observados em
Su rub i m, tendo sido anal i sados os seguì ntes: bi oti tas repìdobrãs
ticas e granobl ãsticas; bi oti tas resul tantes de transformações de
ortopiroxênios; e inclusões arredondadas de b.i otitas em p.i roxô
nios e granadas.

E'l ementos analisados: Sj, Al, Ti, Fe, Mn, Mg, Ca,
Na, K, Ba e F.
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Padrões uti I i zados:

Bi oti ta da Universidade da Bas i l6i a - (pd. 2 - na 9)
Si e Al

Magnetìta - (Pd. 9) - para Ti e Fe

Bjotita I - (Pd. 4 - nQ l0) - para Fe

Biotita 3 - (Pd. Z - ng 8) - para Mn, Mg, K e F

Hornblenda Kakanui - (pd. 5 - ng 9) - para Ca

Hornbl enda da Uni vers i dade da Basiléia - (pd. 3 _ nQ l) _pg

ra Na

tut6tico Ba0-SiOZ - (pd. 5 - nS t6) _ para Ba

Para a transformação das contagens obtj das nas anã
lises em porcentagens dos óxi dos dos erementos, foì uti ì ì zado pro
grama de conputação (stAuE) , nos casos de vari ações I ineares da
corren te de amostra (dnidt).

Como nem sempre foram obti das essas condi ções, ô

transformação dos dados em porcentagem em peso dos õxìdos foi, en
mui tos casos, real j zada pon to por pon to, atrav6s da seguinte equa
ção:

% õxido do elemento - corrente do padrão x (contagem AM-BKAM) x f
corrente da amostra

onde:

AM = amostra
BK = tt ba.chgttc.tund,,

. _ % en óxi do do el emento no oadrão
contagen do padrão - BK padrão

0s val ores das contagens de radi ação de f undo, ,'bacl¿.

gttound't, dos padrões, antes de se rem uti I i zados na expressão ac.i
ma, foram corrigìdos para os valores de corrente do padrão.

També¡n f oi real i zada a correção do ,t b actz gtto und,,t da
amostra, pon to por pon to, uma vez que as contagens são funções da
corrente de amos tra , que varia durante a anãlise. Taì correção é

para
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de particular importância nos casos em que diferenças no ú ba"cl¿
glLoundtt da amostra podem causar mudanças consìderãveìs nos valo-
res das porcentagens em õxi dos.

Correções para ef el:tos de matniz (fìuorescência se
cundãrìa, número atômico e absorção atômìca) foram efetuadas atra
ves do prograrna de computação (BEIA ) , baseado no método de Bence
e Al bee (1968), que tamb6m fornece a fórmu I a estrutural dos mine
rai s anal i sados.

0utras anãl i ses das fases silicãticas (orto e clino
pìroxônios, anfi bõl i os, plagioclásios, granadas e biot.i tas ) e de
espìné1ios, magneti tas, ilmenitas, su I fetos e alguns teluretos fo
ram realìzadas pelo mótodo de dispersão de energia, na Faculdade
"Pí¿na¿ øÍ l'traníø Cuni¿, (Jussieu) em pari s, por gentileza do Geõ
1og o Johildo F. Barbosa da Secretari a de Mi nas da Bah.i a.

Al guns di agramas de di s pêrsão de energia também fo
ram obtidos no Laboratõrio de li4icrossonda da Divisão de lvietalur-
gia do IPT.

2,6. ANÃLISES QUTMICAS DE ROCHA TOTAL

Pa ra a reai i zação das anãl ises quím.i caq de rocha to
tal' foram sel ecionadas 5l amostras. A escol ha baseou-se em dados
de descri ções macroscõpì cas e mì croscõpi cas detalhadas dos teste
munhos dos furos de sonda e de amos tras da galeria subterrânea de
pesquìsa.

Foram anal isadas amostras constituídas em grande
parte por rochas granulíticas de composições mãficas-ultramãficas,
mineral izadas ou nã0, ten do sido tamb6m incluidos alguns gna isses
encaixantes.

Cono as rochas da ocorrêncìa de Surubim apresentaram,
quaSe sempre, jndícios de ',alterações,' hìdrotermais, de transfor-
ma ções retrometamõrfi cas e metassomãtì cas, tomou-se cu.i dado espe
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cial para selecionar amostras mai s sãs e representativas.
-As anãlises químìcas foram realizadas pela purìquì.

mi ca Ltda. - Laboratõrio de Anãlises, em São pauro, Foram anarì-
sados el ementos mai ores e menores, em porcentagem em pes o dos õxi

1t:,. tSi0z, Alr0r, Fe0, Fer0r, Ca0, Ms0, Nar0, Ke0, Ti0r, t"tn0 e
Pe9s) e a'l guns-elementos traços, resuìtados em ppm, (Cr3+,V3+,
zn2*, Ni,r, ,urr, zr4*, s.2*, nu*, Nb5+ e y3+), a;ii o.'rut*' u'
S- , que para algumas amostras constìtuem apenas e I emen tos tra
ços .

A segu.i nte metodol og i a foi uti I i zada: absorção atô
mìca (Kr0, Nar0, 41203, Mn0, Cr, V, Nj, Zn e Cu); absorção atômi_
ca ou tì tuì ação compl exométri ca (Ca0, Mg0); co l ori metria (TiO, e
P205); vol umetrj a por õxìdo-redução (Fe0, Fer0,); gravimetrja
(Si02, Hr0); ft uorescência de raios-X (Nb, V, Áa, Sr, Zr, Rb); e
fl uorescênci a de raios-X ou gravimetria (S).

2.7. TRATAMENTO DOS DADOS PETROQUIMICOS

0s dados de anãl ise químìca em rocha total foram
inicialmente tratados através de um programa para obtenção das
normas e outros parâmetros de interesse. 0 prograna ,Gen¿naL 

Roe[¿
Nottmtt, desenvolvido inicialmente na Universjdade de Bochum (,,GRNA',

- p)L(ig)Lan, Bochum, 1970 ) , foi modjficado e ampliado por Braun
(Mínøna-Logíth - P øfno gna.phit chøa rn^títuÍ.¿, T¿cníea.I- Ltnive-n,sítq,
cl austhal )' e sua descrìção deta l hada foi pubì icada por Mu ì ìer e

Bra un (1977 , in: Schor"scher e Mansu r, 197g ) ; posteri ormente, foi
adaptado por Schorscher e Mansur ('l979) para o sistema Bunnctugha
6700, do "Núcl eo de Computação Eletrônica da Un iversidade Federal
do Rio de Janeiro'l . Esse programa foj remodelado e readaptado, pa
ra ììnguagem F0RTRAN IV do compu ta do r B-6900 (CCt-USp), pe la equi
pe do DMGA-lPT/S A sob orientação do prof . Dr. José Vi cente Vata
rell i (Relatõrio IPT - n9 20786).

As amostras de Surubjm foram tratadas pe lo programa
readaptado pelo IPT, gue calcula as normas e reìações convencio
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nais: ( rìorma C Ipl^l ; porcentagens de cátions de Barth; cela padrão
de Barth; norma de equ i va I en tes catiônicos de Barth; números deNi'99ìi; reìações molares de dìagramas triangulares: Al_C_Fl , AZ _

C-F2; Aì-K-Fl , AZ-K-FZ, Q-F-M e KLM; relações triangulares norma_
ti vas em porcentagens em pes o de: Al_K_FM, Q_0r_Ab, Q_0r_AbAn, 0r_
Ab-An, e a re I ação tetraõdri ca Q-0r_Ab_An.

0s cã lcul os foram real ì zados a part.i r das compos j
ções quími cas , em porcentagens em peso dos õxi dos , de el ementos maio

:t: lttfz' nt203' Fez93, Fe0, Ms0, ca0, Nar0, Kzo, Hzo+, Ti02 ;
PZ05 ) , incluindo tamb6m aìguns constitujntãs ,. ñ 0.., (Mn0, Zr0r,
C02, S03, Cl, F, S, Cr203, Nì0 e Ba0).

Para as amos tras de Surubim fo ram especif .i camente
utiIizados os resurtados das normas crpr.,J e dos n úme ros de Nìggì i,
os úl timos responsãvei s por vãri os diagramas incruidos neste tra
balho.

A norma CIpW converte a anãl ì se quím.i ca da rocha em
p0rcentagens minerais, segui ndo um modelo petrogenéti co pr6_defì _

nido' discutido em Burri (r96a) e u rbri ch (r978), entre outì os.

0 cálculo dos números de Niggìì também foi rea.l iza_
do a parti r das porcentagens em peso dos õxidos, com a determina_
ção das proporções noleculares que são agrupadas de d.i ferentes mo
dos pa ra a obten ção dos pa râmetros químì cos, como pode ser visto
em Bu rri (ì964) e Ut brì ch (ì978).

0s dados de anál i ses químicas de Surub.í m fo nam tam
bém submeti dos ao processamento de um p rog rama que caicu.l a os pa
râmetros de "Nancy", os qua.i s discriminam conjuntos de rochas com
1i toì ogi as afins, evi denci ando fen ômen os com i mpì i cações petroge_
n6ti cas e n e t a I o g e n é t ì c a s .

tsse programa foi desenvolvido no ,tCe.ntrL¿ d,¿ R¿ch¿n
chø,s Põ.tno gnø"¡thic¿uø^ ¿f. G6.ochiníquøt, Na.ncq¡,,, sendo que em La Ro
che (l978) õ apresentada uma revisão da majori a dos parâmetros,
a l6m de serem c i tadas referênci as aos estudos or.i ginaìs. As bases
petrol õgì cas e a dedução des ses parâmetros podem ser vistas ¡ erl
tre outros, em 0,Hara (,l968) e La Roche (1979 e l gBl ). La Roche e
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0hnenstetter (.l979 ) descrevem os parãmetros para os teùraedros
SAMC e S* A* M* C*, e tratam estati sticamente os dados quím.i cos
de 601 amostras de compl exos bãs j cos e ultrabãsicos da Austrãl ia
e Canadã.

0 prog rama de ,,Nancy" foì adaptado por Schorscher e

Mansur (1979) para o sistema ßunnougha 6700, do "Núcleo de Computa

ção Eletrônica da Universidade Federaì do Rio de Jane jro'i e remo-
del ado e readaptado pa ra a Linguagem F0RTRAN IV, do Computador B-
6900 (CCE-USP), pela equìpe do DMGA-IpT/S A sob orìentação do
Prof. Dr. Jos6 Vi cen te Val arel I ì (Relatõrio IpT, nQ 20786).

Para os cãlculos dos parâmetros de ,'Nancy,, devem
ser utilizados os seguÍ ntes componentes, em porcentagem em peso
dos óxidos ou de elementos: Si 0r, Al2O3, Fer0r, Fe0, Mg0, Ca0,
Nar0, Kr0, HZ0, Ti0Z, P205, Mn0, Zr0f, C0r, S0g, Cl, F, S, Crr0r,
Ni0 e Ba0. 0 conteúdo em ferro deve ser expresso em Fer0r, e os
componentes v.olãte js,, como perda ao fogo. Anãì ì ses que expressam
separadamente Fer0, e Fe0 e que tôm constitu.i n tes vol ãtei s d jfe
renciados são recaì.culadas automaticamente.

gs parâmetros obti dos a partì r desse p rog rama podem
abranger diferentes problemas petrol6g.i cos. São subdivididos em:
pa râme tros de interesse geral; parâmetros especîf .i cos pa ra rochas
de tendência básica e para rochasmetapelíticas e ígneas al teradas;
e parâmetros para rochas mãficas e ultramãfìcas, obtidos a partir
dos tetraedros SAMC e S* A* M* C*.

Esses pa râmetros permitem a anãl i se dos dados químj
cos em sua direta relação com as compos i ções mi nera lõg i cas das ro
chas; nos dì agramas deri vados poden ser representadas, concomi tan
temen te, as anál i ses químì cas das s6ri es de rochas e de seus mine
raìs essencìais, Isso possibilita a determinação da influôncia que
certos processos geol õgì cos (cri stal ìzação fraci onada, metamorf .i 

s

mo, hi drotermal ismo e metassomatismo) tem sobre o qu i mì smo e a mi
neraì og ia das s6r'Í es de rochas.

0s dìagramas obtidos a parti r dos parâmetros de

"Nancy" tambõm são partìcularmente úteis para o estudo de pnoces
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sos me t a I o g e n é t i c o s , que podém ser relacionados com a evol ução pe
trogenéti ca das séri es de rochas.

No caso de Surubim, fonam realìzados os vãrì os dia
gramas a part ir de todos os panâmetros obtj dos; no en tan to , com
excessão do dìagrama FPY* - FGI *, os demais não foram incluidos
neste trabaìho, devìdo ã ocor"r6ncia de grande d.i spersão de pon_
tos, embora ten h am forneci do e I emen tos adi ci onai s, i ndi cat ivos de
uma ori gem v u 1 c a n o - s e d i m e n t a r para esse depós i to.

Ainda foram realizados outros diagramas petroquîmi_
cos clássicos, a parti r das porcentagens em peso dos óxj dos e de
combinações simples das mesmas, além de gráficos uti.l izando as
proporções de elementos menores e traços.0s diagramas triangula
res, tais como Si0Z-Alr0r-(Fe0+Fe203); "AFM,' (de Me1,nìk, 'ì982);
Mg0-Al r0r-Ca0; Si 02-41203-Ti 0rx ì0 ; e Fe0*-41203-Ti O2x 'ì0, são de
parti cu I ar Í mportânci a . por suas fortes i ndì cações da natureza
mista das rochas da regiã0.

2.8. NOMENCLATURA UTILIZADA PARA AS ROCHAS DE SURUBIM

As rochas de Surubim são constituídas, essenci almen_
te, por granuì itos de composi ção mãf i ca-ul tramãf i ca, com gnaìsses
associados. Deve ser enfatizado.,que as anãlises químìcas dessas
rochas nem sempre fo rn e ce ram res u I tados compatíveì s com os aprg
sentados por Le l\4a i tre (.l976) para rochas ígneas e q u i v a l e n t e s . A p e

sar desse fa to, a classificação das rochas de Surubim foi baseada
nas re comen da ções da Subcomissão dedi cada à s istemãti ca de rochas
ígneas da IUGS (Un i ão Internaci onal de Ci ênc jas Geol óg ì cas ) , apre
sentadas em streckeìsen (l976 ) , para maior faci I idade de visual iza
ção das mesmas. No entanto, c omo essas rocha s apresentam texturas
indicativas de ne tamorfì s mo de alto grau, a nomenclatura ob ti da a

partir das proposi ções da I UGS foi precedi da do termo granuì.i to.

Desse modo , a cl assi fì cação das rochas de Surub.j m

foi realjzada com base em sua composìção m.i neralõg.i ca. Essas com
posì ções foram determinadas, sempre que possíve1 , a partj r de. anã
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lises modais, as quais foram representadas no triângulo Quârtzo-
Feldspato Alcalino-Pìagiocìãgio e nos di agramas de classifì cação
de rochas "gãbri cas " e u I tramãfj cas.

Por es sa cl assi fi caçã0, uma nocha de textura grano
bìãsti ca' com porcentagens modais de 65 a 90% de minerai s mãfi cos
(M), composta essencialmente por hiperst6nìo (-90fl), com aìgum
pìagioclãsio, além de biotita e/ou hornblenda (atõ 5%) foi denomi
nada de granu ì i to hìperstenítico com biotita ou hornbr enda. Quan-
do a hornbl enda (ou biotita) ocorre em majores quantidades, a ro
cha foi denominada de granuì i to hornbl enda (ou biotita) hìpenste-
nitico; uma rocha composta por mais de 90% de biot.i ta, com peque
nas quanti dades de pìagioclásio e pi roxôn i os, foi denomi nada de
bi oti ti to.

A cl assi ficação das rochas gnãìssicas também foj
real i zada de acordo com a nomencl atura da I uGS, apresentada em
Streckejsen (1976),
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3.I . ASPECTOS GERAIS

A região do Vale do Rjo C u ra ç ã , I o c a I i z a d a a Nordes
te da Bahia, se caracteri za por terrenos precambri anos de alto grau
me tamórf i co. Es tá eng I obada em um cinturâo móve ì que cons tj tui o

limite leste do Craton arqueano do Paramirim que foi ìncorporado
ao Craton do São Francj sco em idades p õ s - t n a n s a m a z ô n i c a s (Almeìda
1977 e l9B1).

0 Craton do São Franci sco no Estado da Bahìa é cons
tituído por: a) rochas metamõrficas de alto grau que compneendem:
um núcleo majs antj So (3,1 a 2,7 b.a.) que constituj o Compìexo
Granulitico de Jequì é e os ci nturões granul íticos mais jovens
(2,7 - 2 ,2 b . a.) representados pel os Compì exos de Caraíba, I tabuna
e Pa ram i ri m; b) Seqüencias metassedi mentares precambri anas, pal eo

zõi cas e mesozõi cas, além de depós.i tos cenozõìcos, sobrepõem-se ãs

rochas mais antigas.

A existência de um cjnturão móvel transamazônìco, com

ep'i sódios de mi gmati zação e granitização entre l9O0 e 2l0O m.a. e

com embasamento arqueano, situado numa faixa entre Salvador e Jua
zej ro, foi sugeni da por vãrìos autores, entre eles: l'lascarenhas
(1973, 1976); Inda e Barbosa (1978) e Pedreira et al. (1978). [s
sa fai xa engl obari a as localidades de Poço de For"a e Caraíba.

Ex is tem mu j tas di s cus sões a res pe i to do C ra ton do

São Franci sco, suas faixas marginais, bem como sobre os terrenos
granuì íti cos associ ados.

Almeida (.l981) mostra que o Craton do Pa rami ri m á

uma ent i da de geotectônì ca pré-transamazônìca, .enquanto o Craton
do São Francisco foi consol ì dado em ì dades p 6 s - t r a n s a m a z ô n i c a s . 0

limite leste do Craton do Pa rami rj m é const ituído pelo denomìnado
C jntur"ão Mõvel Cos te j ro, que engì oba a fajxa de Salvador Juazei
ro, es tendendo-se par"a suì até o Uruguai 0rìental. Prossegue para
o norte, provavelmente sob a fa jxa de dobramentos Sergi panos, atá
Al agoas.

0 Setor norte desse cj nturã0, situado na parte les
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te da Bahìa, engl obando a reg i ão do Vale do Rio Curaçã constituí
da por rochas do Compl exo Caraiba, estabjlìzou-se em seguida ao
Transamazônico, incorporando-se ao Craton do São Franci sco no pro
terozõico Superìor. Constitui um ttnobLL¿ bøLf.| no sentìdo de Anhô
eusser et a1. (1969), ou sej ai t, um clntunão nei.amõa(íco .Lineo-¡
c1uø tendz a ¿nvoLv¿n ni,cx,øot" uL(Ltônico^ 0,nf.ígoA , cL-)LcLcÍ.erLí z 0.nd.() -
óø polL nøt.anttnditno dø a.Lto gnau, gnaníf.íza.çãrt ø pon (;zzqüentz.t
døtX,o ca"n¿nf.o^ i)Ld.na co)LlLe.n.tø^ t'. Na parte leste desse setor é encon
trado o núc I eo cratônì co de Serri nha (Mascarenhas, jg76) que in
clui um compl exo granitìco-gnáissìco a l6m de rochas metavulcâni
cas (máfì cas e félsìcas) e metassedj mentos de bajxo a mõdio grau
de metamorfismo; constitui o t,gttØønatone b¿L,Í.n do rjo Itapìcuru
(Mascarenhas , 1976; Kishida, 1979; K.i shida e R.i cc.i o, lgBO). tm
sua parte oeste ocorre a seqüêncìa metassedimentar, de orìgem es
sencialmente detrítica, do Grupo Jacobina (proterozõico Inferior).

Jardim de Sã et a1. ('ì976) discutem o limite sul do

Compl exo Caraíba com o de Jequ ié (mais an tì go ), mos trando que o

mesmo se dã atrav6s de zonas de transì ção e /ou fal hamentos. A par
tir de dados geocronol ógi cos dj scutem ainda as possíveis reì ações
entre esses Compì exos , sugerì ndo um zoneamento verti cal en tre a

seção ì nferi or mais anti ga (Jequ ié ) e a Superì or (Caraíba).

A regi ão do Va 1e do Curaçá abrange pequeno trecho
do Ci nturão Mõvel Costei ro, sendo caracteri zada peìas rochas granq
I ítìcas, gnãissicas e m'i gmatíti cas arqueanas do Compì exo Caraíba.
A ãrea de interesse para a mineralização l.i m.i ta-se a leste pela
zona de falhas que acompanha os gnaì sses s ieníti cos de I tì úba e

a 0es te com os metassedimentos do Grupo Jacobi na; na po rção norte
os corpos mãf i cos-ul t ramã fi cos es tendem-se atõ as proximidades de

Barro Vermelho; para sul essas associações ocorrem até a locali-
dade de Suçuarana (f ig. 3).

0s contatos entre as r"ochas do Compl exo Ca raíb a e

os metassedimentos do Grupo Jacobina são dìfusos e gradacìonais;
no I ado leste da Serra de Jacob j na ocorre uma faixa,de cerca de

20 km de I argura, de gnai sses e mìgmati tos com camadas de quartzì.
tos e conglomerados, denomi nada de Cjnturão Gnãissìco Senhor do

Bonfim, por Fìgueiredo (1981). Essa faixa tem sido descli ta ou co
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FIG.3 - l'lapa qeolõgico simplificado nostrando os terrenos granulí
t i c o s - g n ã i s s i c o s do Vale do Rio curaçá, BA. (14öndetta, ì982)



.27 .

mo sedi mentos Jacob i na al tamente metamorfi sados ou como rochas do

própri o Comp I exo Caraíba.

Figueiredo (.l981 e 'l982),com base nas dìferenças
químìcas, I jtolõgicas (sedimentos essencialmente químicos ocorrem
no Compl exo Caraíba ) e no g rau de metamorfjsmo entre as duas se
qüônci as (Compì exo Caraiba - facies granuli to; ci nturão gnaíssico
Senhor do Bonf irn - facies anfibolito), acredi ta que o cinturão
gnãi ss i co seja rel aci onado ao Grupo Jacobina.

3.2. GEOLOGIA DO VALE DO RIO CURAçÃ

3.2.1 . Trabal hos Anteri ores

3.2.1.1. Estrati grafi a e 0ri gem dos Corpos Mineralìzados

A mi neral ì zação de cobre do Vale do Rio Curaçã, es

peci fi camente a Ja zi da de Caraíba, foi descoberta hã mais de um

s6cul o (em 1874), porém os prì mei ros dados refe re n tes ãs reservas
e teores de minério da mesma foram obtidos pelo antigo Servìço Geo

1õg ico e Mineralõgjco do Bras iI em 1944 e 'l945. A pa rti r dessa

data, dì versos es tudos tôm sido real i zados visando o melhor conhe

cimento sobre a geologia regionaì, gênese do min6r'i o de cobre e

res ervas de toda a provínc j a, sendo controverti das e confl itantes
as di versas h ipõteses apresentadas.

Leì nz (.ì948) defi n iu as hospedeiras da mineraliza
ção na Jazida de Caraíba, relac'i onando os sulfetos de cobr"e com

rochas intrusivas mãficas-ultramãficas. Descreveu a paragônese õxi
do-sulfeto,estimando a temperatura de cri staì ização do mjnãrio,
cons i derado de orì gem magmãti ca s i ngenétj ca. A cristaiìzação dos

sulfetos pri mári os teria ocorri do nos ú1ti mos es tãgi os de sol idi-
ficação do magma, entre as temperaturas de 8000C e 4 50oC , valor
compatível com uma orì gem magmãti ca.

Schneider (1951 , 1957), atrav6s de descri ções metalo
gráficas de amostras da Jazida de Caraíba, sugere uma or'ì gem a

partìr de um sill de rochas bãsicas subnetjdo posterìormente a in
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comtenso ci zal hamento

o rì en tação N-S. 0s

mãtica, por6m com

as transformações
ti cas p ri mãri as do

sulfetos são assim cons i derados de ori gem mag-
i n tens a re mo b i ì i za ção pos te ri o r, s a I i e n ta ndo - s e

hidrotermais que teriam dest¡"uído as caracterÍs
corpo mineralizado.

Couti nho e Gomes ('l9 64 ) , es tu da ndo a Jaz ida de Caraî
ba, definem as nochas regìonaìs como sendo constituídas pelas se
gujntes unidades: gnaisses migmatítjcos de composìções granítìcas;
um corpo de granito rõs eo que corta as encaj xantes sob a fo rma de
diques, mas que em escal a ampl a 6 concordante com a estrutura gnãi s

sica; e um compl exo bás i co cons ti tu ído por granulitos noríticos,
pi roxeníti cos e subordi nadamente por bi otititos, hornbl endj tos e

diopsìditos, formando lentes descontínuas intercalâdas no gna.ì s

se. Sugerem que os gnaìsses migmatíticos podem ter se desenvolvi
do a pa rti r de sedjmentos a ren os os e argìlosos, e que as rochas
do compì exo bãs ico, portador da mi neral ização, teri am consti tuído
i ntrusões magmãt icas (dì ques ), de compos ì ção basãl ti ca. Com o meta
morfi smo de alto grau subseqüente, as rochas basãl ti cas se trans
formaram nos granulitos noríticos e piroxeníticos e, ao mesmo tem
p0, os sedimentos se converterâm nos mi gmatì tos, atualmente obser_
vados . 0s autores também defi nem rochas metassomati zadas, fenôme
no que teria ocorrido nos estãgios finais do metamorfismo reg.i o

nai.

Barbosa et al. (1964, pub li cado em 1970) defìniram,
na regi ão do Vale do Curaçã, o Grupo Caraíba como uma associação
de rochas al tamente metamo rfi sadas e migmatizadas, consti tuídas
por: mìgmatitos de paleossoma anfibolítico, lept.i nitos, calcárjos,
granitos rõseos, granodioritos e tonalitos. Consjderaram as rochas
hospedeiras da mi neral ì zação de cob re como de orj gem îgnea .i ntru
s i va , sendo os su l fe tos , magmãti cos s j ngenét.i cos .

Ladejra e Brockes Jr. (1969) agrupam as rochas da

reg i ão no denominado Super Grupo Caraíba, apresentando pela prj
meira vez uma subdivisão estratigráfjca do mesmo. A seqüência es
tratì grãfi ca da base pa ra o topo foi apresentada do segui nte mo-
do: Grupo Rio Curaçã (basa'ì ); Seqüônci a m ã f i c a - u I t r a m ã f i c a ; Grupo
Tanque No vo e um conjunto de roch as grani tóìdes, metassomatjtos
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.e dìaftoritos associados (topo).0 Grupo R.i o Curaçã, subdivjd.i do
em cinco Formações, englobaria rochas gnãissicas e mìgnatíticas
cons t ituídas por: gnaisses charnoquíti c o s - g r a n u I í t i c o s , gnaisses
cãl ci o-s i ì i cãti cos e gnaì sses quartzo-fel dspãtì cos com intercala
ções de anfibolitos, gab ros e pi roxen i tos e nîveis de quartz.Í tos
ferríferos. 0 Grupo Tanque Novo, superposto sem nenhuma i nconfor
mi dade ao anterjor, seri a cons ti tuído principalmente por seqü6n
cias supracrustais, representadas atualmente por gnai sses kinzì gí
ti cos (mãfi c os e félsìcos), gnai sses bandados com jntercalações
de quartzi tos e anfibol i tos, além de gnaì sses quartzo-feì dspãti cos,
engì obados em três Formações .

0s autores cons i deram as rochas hospedei ras da mine
r"a l i zação de cob re como de ori gem ígnea, ì ntrudi das no Gru po Rio
Curaçã. A grande compl exi dade I ì to1õgì ca dessas rochas teria sido
ai nda mais acentuada devido a migmatì zação que afetou esse Grupo.
Essas rochas seriam, portanto, ma is recentes que as do Grupo Rio
curaçã e anteniores ou, no mãximo, contemporâneas aos metassedimen
tos do Grúpo Tanq ue Novo . Associam. a seqüônci a m ã f i c a - u r t r a m á f i
ca, genõti ca e estratìgraf .i camen te, a nÍve is de quartzi tos ferrife
ros.

Del gado e Souza (197S) constataram a presença de ro
ch as mãfi cas e uì tramãfi cas em outras associ ações ìitoìõgicas per
tencentes ao Grupo Tanque Novo de Ladei ra e Brockes Jr. (1969),
al6m da ocorr6ncia generalizada de quartzì tos ferríferos nesse
Grupo, e reformularam a estratigrafia proposta por aqueles auto
res, Vo I ta ram a uti I i zar a denom.i nação de Grupo Caraíba, que en-
globarìu ur s.qüências Rio Curaçã (i nferi or ) e Tanque Novo (supe
rior). Superpostas a essas seqüôncias ocorreriam as rochas grani tói
des, metassomatitos e diaftoritos associados. Eng ìobaram na seqüôn
cia Rio Curaçã gnais.ses e migmatitos de facìes anfibol.i to alto a

granu ìi to (gna ì s ses charnoquít.i cos, granulitos f6lsicos, pìroxê
nio granul itos, biotita-pìroxônio granuljtos, granul i tos mi gmat.j
za'dos, mì gmati tos , gnaì sses mi gmatiti cos, gnaì sses quartzo-fel ds-
pãt ì cos , biotita gnaì sses e rochas mãficas-uI t ramã fi cas ) . Foi sub
d.i yidjda ern cinco unìdades com base em considerações puramente ì i
tol õgì cas (Tabeìa I). A seqüônci a Tanque Nov o, de carãter p re d om.i
nantemente supracrustal, ser.i a cons ti tuída por sedimentos químì cos
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(base) e clãsticos (topo) metamorfisados a facies anfibolito. sua
ori gem foi relacionada a um ciclo de sedìmentação provavelmente
marìnha' regressiva e oscilatõria. Atualmente serìa representada
por di versos tì pos de paragnaìsses, parcjalmente mi gmati zados, kìn
zigìtos, quartzitos, níveìs de rochas cãlcio-si I icãt.i cas, quartzi
tos ferríferos e anfibolitos. subordinadamente foram descritos cor
pos gabro-dioríticos, noríti cos, pi roxenîti cos e serpentinít.i cos.
Foi subdividida em quatro unidades (Tabe ì a I) e, contrari ame n te ã

seqüôncia inferior, atribuíram ãs mesmas uma conotação estratigrã
fica que seria vál i da para toda a reg.i ão do Vale do Curaçã. 0s
c0ntat0s entre essas uni dades teriam carãten trans.i cional, f re
qüentemente mascarados pelas s.i mì l ali dades l i tol õgicas, acentua
das em grande parte pelo el evado grau de metamorfi smo.

0s autores não observaram nenhuma ìnconformidade en
tre as Seqüênci as Rio Curaçã e Ta nq ue Novo, s endo sua separação
fei ta atrav6s da identi fj cação de pa rag6nes es granuì íti cas r pre
sentes apenas na inferior. Qua nto às rochas grani tóides, metasso-
mati tos e di aftori tos superpos tos a essas seqüências, fo ram descrì
tos aos seguj ntes ti pos l i to ló9 icos: sjenjto poço de Fora-Itiúba,
gnaisses p o r f i r o b I ã s t i c o s , grani tos di versos e anfi bõl ì o gnaìsses
di a ftoríti cos; os últjmos seri am caracteri zados pela intensa epj
doti zaçã0, e terì am se ori gi nado atr avés do metamorfì smo regress ì -
vo dos gnaisses po rfj roblãstj cos.

As roch as do Grupo Caraíba foram cons i de radas como es
truturadas segundo um amplo braqu.i anticl.i nórjo de eixo N-S, onde
a Seqüêncìa Rio Curaçã ocupa ri a a zona axial e a Tanque Novo se
ria distribuida pe ri fe rì camente. Essa es tru tu ra teri a dupl o cai
mento: para norte, na porção setentrional e pa ra sul, na parte me

ri di ona I .

Segundo os autores, as rochas mãficas-ul tramãfi cas
encai xan-se nas duas seqüências, e os níveis de quartzi tos ferrífe
ros ocorrem pri ncìpalmente na seqüâncìa superìor. Duas hìpóteses
foram consi deradas para a ori gem das rochas mineral i zadas: os cor
pos mãfìcos-ultramãficos teriam cons ti tuîdo ou sed.i mentos fenro-
cã 1c io - ma g nes i anos puros e i mpu ros, ou sucessìvos derrames vul câ
nicos submarjnos' de natureza b ã s i c a - u l t r a b ã s ì c a, i n t e r c a l a d o s na
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seqüônci a sed imentar orì gj na l.

Delgado e Souza (1976) propõenr controles regionais
litolõgicos e sub-estratigrãfìcos para as rochas mineralìzadas,aìém
de controles locais da mi neral i zaçã0, reg.j dos po r: a) na tureza da
rocha mãf ì ca-ul tramãfì ca (maior concentração de sul fetos ocorre
nos hiperstenitos e mel anori tos; tôm dissemì nação reguìar nos no
ritos e ocorre de forma sr_¡bordìnada nos gabros e dioritos); b)
es trutura metamõrfì ca das roch as hospedei ras (mai or concentração
nas rochas menos foliadas e oli entadas); c) do¡ramentos (maìor con
centração no ãpì ce das dob ras isoclìnais); d) grani tì zaçã0, hidro
termalismo e metassomatìsmo (responsãveis pe ìa remobilização dos
s uì f etos ) .

Suszczynsky (1972), con base em caracterÍsticas tex
turajs, consjdera uma orìgem sedimentar estratiforme para as ro
chas mi neral izadas. 0s proces sos metamõrfi cos superìmpostos teriarn
contrì buído pa ra a remobì ì ì zação e reconcentração de um minérìo
djssemi nado, jã existente em certas faci es sedimentares conìpostas
por rochas carbonáti cas férri cas e magnesianas, pu ras e impuras.
Essas evi dônc ias seri am corrobonadas peìa fo rma dos jazìmentos que

representari am camadas tabu I a res a ntes das deformações. Tamb ãm en

fatì za a ausôncia de Pt e Ni, comuns em rochas b ã s i c a s - u I t r a b ã s i -
cas de o rì gem vulcânìca.

Almei da et al. (l973) co ns id e ram o Gru po Caraíba co
mo uma seqüôncì a de metassedimentos de pouca maturì dade e as ro
chas mãf j cas-ul tramãf i cas como erupti vas, associ adas ã seqüôncìa
sedìmentar.

F ig uei redo (l976) es tudou a geol ogi a e a geoquímìca
da regì ão de Poço de Fora e cons i derou para as rochas metamórfi
cas do Grupo Caraiba um ambi ente orìginaì que corres ponderi a a de
pósìtos sedìmentares manjnhos, em uma antiga plataforma continen
tal, de idade arqueana. Admjtiu, a'i nda, que a granuì i ti zação ocor
reu depo is da migmatìzaçã0, devi do a presença de hi perstêni o e tex
tura granul ítica nos Ieucossomas de mì gmatì tos. Sugeri u que os de-

põs ì tos de cob re es tari am rel aci onados ao vul cani snlo sub-aquãtìco
que ocorreu aìnda no estãgìo pré-netamórfi co da plataforma contj



nental, o que foi atestado por vãrì as evi dânci as: assocìações de
al guns corpos mãf i cos-ul tramãf icos com fo rma çõe s ferríferas banda
das a rqueanas (itabirìtos), de sedimentação quími ca tufãcea; di;
posição dos corpos mã fi cos-ul tramãf i cos concordantemente com as
demais litologias; e a existôncia de fenômenos de migmatìzaçáo nes

ses corpos, bem como a ocorrênci a de dob ramentos rel ac iona dos às
fei ções es trutura is regì onai s. A presença de formações ferriferas
foi constatada na reg ião de Caraiba - poço de Fora, es tando as
mesmas distribuídas numa faì xa de cerca de 100 km de extensão, co
mo corpos ori entados segundo uma d ì reção aproxjmada N- S, paraìeìa
mente ã fo1ì ação regional; entre Caraíba e pinhões ocorrem corno
uma fai xa contínua de l5 km de extensã0, com espessuras de alguns
metros a dezenas de metros. 0 autor s ugerì u que essas formações
ferríferas foram depositadas origìnalmente como sedimentos químì
cos ' dev ido ao claro bandamento exi s tente entre camadas ricas em

quartzo e ou tras rjcas em magnet.i ta. Al ém disso, a ì guns autores
cìtados em Fìgueìr^edo (1976 e I9Bì ) menci onam a existânciâ de con
tatos gradativos entre bandas rjcas em magneti ta-sul feto (pi rro
tìta) e anfi bol i tos. tssas c a r â c t e r í s t i c a s , al j adas às pequenas
espessuras dessas roch as quando comparadas ã extensão Iongì tudi
nal, são típicas de sedimentação química tufãcea do Arqueano, que
tem relação com vulcanismo sub-aquãtico e/ou eventos exalativos
(James, 1954; Hutchi nson, 1977 entre outros ). Aì guns dos corpos
anfibol íticos foram, no entanto, reìacionados a uma ori gen sed.i
mentar a partìr de lentes canbonãticas e margosas que sofreram nle

tamorfismo de al to grau. A partir dessas feições mineraìõgicas e

estruturais, Fìgueì redo (1976) sugerì u que essa uni dade consti
tuìu, na verdade, uma formação ferrífera bandada precambrìana,que
foi ori ginalmente depos'i tada c omo sed.i mento químìco.

Hutchinson (ì977) explìca a compl exa seqüância Ii to
1õgi ca do Vale do Curaçã a partir de uma ori gem vul c a n o - s e d i tne n t a r .

cons idera as rochas gnáì ss i cas como cl aramente metassedimentares,
deri vadas p ro va ve lmen te de grauvacas, e os gabros, nor.i tos e anfi
bolitos como tendo constituido rochas vulcân.i cas basãlt.i cas a an
desítìcas com piroclastos relacionados. Também salienta a inrpor
tância das formações ferríferas rjcas em magneti ta que ocorrem por
todo o vale, ãs vezes contendo ca ì copi ri ta e borni ta, podendo en
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contrar-se em con ta to direto com outras rochas mi neral izadas. Es_

sas formações fe r rífe ras das fac i es óxido e óxi do-sulfeto do t.i po
vul canogôni co, ori ginalmente cons ti tuídas por magneti ta+pi rroti ta
+cal copi ri ta, seri am responsãveìs peìa fo rma ção de um mi néri o defi
ciente em sul fetos, como é o caso de caraíba, quando comparado co[]
a maiori a dos de põs i tos h i põgenos . Assim, as fo rma ções ferríferas
e as cãlcio-sil icãticas representar.i am origìnalmente intercaiações
de sedimentos químìcos nas outras rochas.

0 autor aìnda mencìona, na ãrea de Caraíba, a exis
tência de pi roxeni tos/norì tos grossei ros, macì ços, mineraì i zados,
que cortam todas as es tru tu ras gnãìssicas. Essas rochas podem ter
xenólìtos de gnaisses e formam corpos irregulares conl contatos
nitidamente discordantes. Foram consideradas c omo tendo s ido for
madas a partìr de intrusões que ocorreram nunr estãgio tardio da
histõria metamórfica, por não apresentarem fei ções de compressâo
e gnaissìficaçã0. Te ri am constituído mobi I i zados ou ma gma s gera
dos pelo metamorfi smo, através da fus ão parcial de aìgum tipo de
formação ferrífera de composição partìcu'ì ar, contendo nrinerais de
cob ne , que foram ì njetados em fraturas, pl anos de acamamento e ou
tras descont inui dades.

Hutch inson (1977) ai nda enfatìza que as mineraliza
ções de cobre do Va'l e do Curaçã não se assemelham aos depósìtos
de sulfetos vulcanogênicos arqueanos, representando um t ipo parti
cular de ocorrênci a ã quar foi atri buída uma idade proter^ozóica
'i nferiorl não constituem depõsitos tîpicos de sulfetos macìços vul
canogônì cos, devi do a ausôncia de Zn e pb; tambónr não são típìcos
depósìtos vulcanogônicos arqueanos de "gnøøn;Í.on¿ b¿X,i,t,,, como
ocorre no oeste da Austrãlia, nem se assemelham aos depósì tos ,ag-
mãticos de Ni-Cu como Sudbury, pois tôm razões N.i /Cu muito ba.j
xas.

Morais e Sìlva ('ì978) estabel eceram uma sucessão es
tratigrãfica na parte no rte do Vale do Curaçã, representada por
doìs conjuntos de rochas granu líti cas: um compa rt ime nto granuì iti
co inferior que corresponderì a ã Un.i dade poço de Fora da Seqüân
cja Rio Curaçã, proposta por Delgado e Souza (,ì975); e um corÌpar
timento granuì ítj co superior relacionado ã Un idade Bom Despacho,
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que constitui o membro basal da Seqüôncìa Tanque Novo, dos mesmos
autores. Esses dois conj untos esta|i am separados por rochas de na.
tureza híbrida (granuì i tos - mì gmati tos ), e nas zonas de ìnterfa
ci es entre as seqliências granuríticas e a uni dade híbri da são men
cionadas 1i tol ogì as cloritizadas, rel aci onadas a provãveìs derra
mes vu l canogônì cos de compos i ção bãsica a i ntermedì ári a. As ro-
chas mãfi cas e u i tramãfi cas estariam associadas ãs unidades granu
I íticas e mì gmatíti cas, como intercalaçôes concordantes a subcon-
cordantes,e são interpretadas como tendo constituído orìgi naìmente
derrames vuì canogên icos.

Fi gueì nedo (l9Bl ) uti I j zou a denomi nação de Compl e

xo Ca raíba pa ra o conjunto de rochas da r"egiã0, consi derando a di
ficul dade em neconhecer formações di ferentes nesse terreno de al
to grau. 0 Compì exo Caraíba foi .i nterpretado como uma seqüôncì a

supracrustal metamorfi sada, originaìmente compos ta por arcóseos e
grauvacas' com contribuì ções de rochas d a c í t i c a s - a n d e s í t i c a s vul ca
noclãsticas e tufãceas,que constituem atualmente os gnaìsses fõl
sico-intermedìãrios. subordi nadamente ocorreri am as rochas vulcâ
nicas bãs i cas (ortomafitos ), tu fos bãs i cos (pa rama fi tos e mel anos
somas de mi gma ti tos ) e sedimentos químìcos (rochas carbonato - cãl
ci o- s i 1i cãti cas e formações fe rriferas ) . As caracter"ísti cas quími
cas dos ortomafi tos j ndì caram uma ori gem ígnea, mas que não f o.i
indubi ta ve I men te caracteri zada como vul cânica ou i ntrus i va; no en
tanto ' devì do a associ ação de a ì gumas dessas rochas com formações
ferríferas, foi atribuída ãs mesmas uma or.i gem extrusi va. Sua
composìção química mostrou-se semelhante ã de toleîtos e basaltos
arqueanos , porém mai s ri ca em 14g . 0s paramafi tos , com m.i neraì ogì a

e químìca compa rãve i s às dos melanossomas de mì gmati tos, também
mostram:se quìmicamente senrelhantes aos toleítos e metabasal tos
a rq ueanos , di ferencj ando-se, no entânto, por seus mai ores teores
em Na e K. Para expl ì car a natureza alcal ina des sas litologias, o

autor apresentou algumas hipóteses: ou os tuf,os bãsicos origìnaìs
estariam relacjonados a basaltos alcalìnos, ou teria havido unr

certo grau de mistura com sedimentos ou com outros tufos f éìs.icos,
ou ai nda teria ocorri do metassomatismo ou me tamo rfi s mo de assoa
lho oceâni co, devi do a ci rcul ação convecti va da ãgua do ma r.

Atualmente o complexo é constjtuído por gnãisses fó1
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sico .i ntermediãrios bandados, algumas vezes com estruturas migma
títicas 'e por corpos nãficos-ul tramãficos geralmente concordantes ,
formações ferríferas , I entes de rochas cãl c io-s j I i cãtj cas poden-
do conter anj dri ta e I ì tol og ias portadoras de grafita. para expl.i
car essas l i tol ogi as, s uas rel ações de campo e o comportamento quí
mi co dos orto e paramafi tos, o au tor cons i de rou um mode I o vulca
nossedimentar como o mais adequado. Com base em es tudos geoquími-
cos sugerì u que pa rte do mi néri o terja sido ori gi nada a part.i r
das formações ferríferas, possjvelmente de facies silicato-sulfe-
to que poderìam conter quantidades apreciãveis de sul fetos de co
bre, tssa sugestão é reforçada pelo fato de que numa amostra de
"pi roxen j to" mineralizado, contendo quantidades mui to altas de fer
ro, foi encontrado um padrão de terras raras semel hante ao das
fo rma çõe s ferríferas.

As litologìas com anidrita poderiam representar ori
gjnalmente evapori tos (Leake et al., 1979 ), ou esse mjnera'l pode
ri a ter sido formado a partir de carbonatos, nos hori zontes cá t

cìo-siIjcãticos, por ataque de S0, deri vado da transfor"mação da

calcopirita em bornita e m a g n e t i t a, d u r a n t e o metamorfjsmo (Hutch i n

son, 'l977 e Leake et al., 1979). É di gno de nota que a anidrita
sõ foi observada na ãrea de Ca raíba, apenas on de existe mj nera I i
zação e que em rochas cãl ci o-s il i cãtj cas sem anìdr.i ta, em contato
com rochas mi neral i zadas, s emp re ocorrem a lgumas quanti dades de
sul fetos (Figueì redo, 198.l).

A grafi ta, que ocorre como I en tes em granul i tos
sico-intermediãrios e em rochas mãfi cas e granatíferas da reg
de Poço de Fora - Caraiba, terja sjdo formada ou a partir de

tri tos b io1ó9i cos ou peì a redução de C02 juveni I associado ao

matismo bãsico (Figueiredo, l9B1 ).

0 autor ajnda mencionou uma variação do grau metamõr
fico desse Complexo,a pârtir de facies gnanulito (na regjão do Va

1e do Curaçá) para facies anfibol i to alto (região de Itiúba-Ando-
ri nha ) . A presença de rochas de faci es xi s tos verdes no ,,guøønaÍlt no.

b¿1.t" do Rio Itapìcuru õ compatível com essa varìação metamórfica,
levando-o a sugeri r que o 0omplexo Caraíba e o ,,gttøenál.onø b¿L-f.t,

citado representam, respectivamente,níveìs profundos e rasos da

fél
ião

de

mag
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mesma uni dade tectôn ica. Enb o ra não hajam rel ações de i dade total
men te estabeìecidas, as similar.i dades I i tol õgì cas , es trutura i s ;a va ri a ção gradati va do metamorfì smo, indi cari am contemporaneì dadeentre os mesmos.

Lindenmayer ('l980 e 198ì ) considera a reg.i ão do Vale do curaçã como sendo compos ta por um embasamento tona r íti co i
qua rtzo-monzodi oríti co, com nívei s gãbri cos, e por uma seqüônciasupracrustal de carãten pelítico na base e químico no topo. Agr!.pa as ìitoìog.i as da área em três domíni os dj s ti ntos, cada um representado por ì ì tol ogi as com características petrogrãficas e petro
genét icas homogêneas :

Domínio I - gnaisses bandados de compos i ções granod.i oríticas_
tonalíticas a quartzo-monzodior"ít j cas_d.i oríticas,
com intercaìações gãbricas (embasamento).

Domíni o I I 9nar sses quartzo- f e I ds pá t.i cos , I eptì nì tos , c ord j e
ri ta-s i I I i man i ta - 9 ranada- bi o ti ta gna i s s es , a nf ì bãljtos e rochas c ã I c j o - s j I i c ã t i c a s (supr^acrustaìsJ.

gnaisses mi gmatítj cos de compos ì ções varìãveis,
interpretados como proven.i entes da migmatização
dos dominios anteriores.

0 Domínio I ocupalj a a porção centnal do vale i o Domínjo II estaria djsposto numa f a.í xa contínua, a oeste do Rio Curaçã edescontínua a leste do mesmo, e o DomÍnio III ocorreria princìpaìmente na porção centro-sul do vaj e, mas tambõm poderia .r,u. ."Or...nrudo por corpos alongados descontinuos, com dìreção N_S, a 1..;; ;";
oes te do Rio Curaçã.

As rochas máfjcas_ultramãf.i cas, hospedeìras da m.ì ne_
ra l ízação cuprífera, são cons i deradas como tendo, orìginalmente,constituído sills ou intnusões subconcordantes diferencìados, grg.dando de hi pers teni tos a noni tos, gabronori tos e anortos.i t os, encai xados em rochas do embas amento e da seqüônc.i a supracrusr.,, ,.riam sjdo formados a partjr da cri stalização fracionada ae um t!qui do basáltico toleít.i co, com enri quecinento em Fe e T.i . 0s depgsitos de cobre seriam condi ci onados pelo es tãgi o de di ferencì ação

DomÍn i o tlI
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do 1íqu i do na õpoca da intrusã0. cons ì de ra ai nda tais depósìtos
como sendo de segregação rnagmãti ca, formados a part.i r de um ìíquì
do imiscível sulfetado em intrusões estratifìcadas; a separaçao
desse I íqui do seri a cond ici onada pela cri s ta1ì zação dos õxi dos de
ferro e titenio que causarja uma saturação en enxofre no mesmo.
Assim, a cristaìização desses õx i dos seria o pr.ì ncipal fator res
ponsãveì pela ac umu 1 ação dos sulfetos de cobre em teones econômi
cos. A aus6nc ia de rochas ul tramãfi cas portadoras de ol ivìna, rela
cionadas ã mineral ì zaçã0, poderj am indicar queas intrusões teri am si
do provenìentes de um 1íquìdo basãltico, iã di ferenci ado em profun
didade.

A presença de rochas mineral jzadas em contato com
sedimentos carbonáticos pontadores de anidrj ta e a presença de
grafi ta associ ada aos sul fetos, são cöns idêradas como evidências
de que a assimilação de enxofre das encaixantes também poderi a ter
contribuído para a formação desses depósi tos; a an idri ta é ì nter
pretada como tendo sido formada a partir de evapori tos e não como
resul tado da substituição de sul fetos por magnet.i ta , como sugerem
Hutch j nson ( 1977 ) e Fi gue'i redo (ì981 ) entre outros.

Jardim de Sã et al. (1982) discutem as seqüências
estratigrãficas com base nas relações estrutura'i s e nos dados me

tam6rficos, utilizando rochas intrusivas deformadas como indicat.i
vas da cronologìa relativa. Dev ido a compl exi dade e aos vãrios
eventos deformacionais na regìã0, a divisão entre un.i dade Rio cu
raçã e Tanque Novo não é mant ida em sua definìção original,
não tendo sido observada nenhuma rel ação entre embasamento e co
bertura. Cons i deram a unidade mais anti ga como uma seqüênc.ì a de
gnaisses ba ndados (denominados G1), deri vados provavelmente de
uma pìlha supracrus ta1 , cons ti tuída o ri g.i naì mente por pelitos,
quantzi tos, a rcõs eos , mãrmo res , rochas ri cas em fe rro e interca-
'I ações vul câni cas mãfi cas a félsicas.A pa rti r de al gumas das ljto
'I ogìas observadas,os autores sugerem a ex.i stência de um embasa¡¡en
to siãlico. As rochas mãficas-ultramãficas mi neral i zadas consti
tui rj am i ntrusões prã- tectôni cas nessa seqüêncì a, uma vez que fo
ram identificadas nas mesmas todas as fases de deformação existen
tes na regi ã0. Mui tos dos gnai sses tonal itì cos a granítì cos com
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hiperstôn'i o, descritos por vãr'i os autores como "embasamento Rio
Curaçã", são cons i derados por Järdim de Sã et al. ('l982 ) como in
trus i vos na seqüênci a supracrus tal , cons ti tu i ndo os denomi nados
gnaisses G2, poìs foram observados nos me smo s xenõl ì tos dos gnais
ses G., e de rochas mãf j cas-ul tramãf i cas previ amente deformadas.
Pos te ri ormente teri a oco rrì do a mi gmatì zação e i ntrusões de grani
tos, hoje gna isses graníticos e a ugen gnaìsses, G3, Que cortam as

estruturas dos gnai sses anteri ores engì obando xenõl i tos dos mes

mos . Mu i tos des s es corpos "granì tõjdes " te ri am sido produzidos
por anatexia de gnaisses da crosta inferjor, como foi sugerido por

Figuei redo (198.l), a partìr de dados geoquími cos, e confì rmado pe

las rel ações de campo observadas por Jardi m de Sã et aì. (1982).

Hasui et a1. (1982) descrevem, como Lindenmayer (.ì981),
t rês un idades l i tol õgÍ cas distintas no compl exo gnáissico granulí
tì co do Vale do Curaçã, embora admi tam que os dados sejam insufi
cìentes para considerar os gnaisses g r a n o d i o r í t i c o s - tonalíticos da

Unidade I como representantes do embasamento de uma seqüêncìa su

pracrustal. Consideram tambóm as rochas mãf i cas-ul tramãfi cas, hos
pedei ras da ni neral i zaçã0, c omo corpos j ntrus ivos origìnados a par
tir de um Iíqui do toleítico já previ amente di ferenc iado; enfati
zam a inda que um dos fatores de controle da mì neral i zação poderìa
ter sjdo o es tãgi o de di ferencj ação do 1íqu ì do, sendo que as maio
res quanti dades de sul fetos de cobre teri am ocorrido em seqüêncìas cons
ti tui das por h i p e r s t e n j t o s - n o r ì tos-gabros.

Cl assi fi cam os de põs i tos de cob re do Vale do CuraÇã
em qua t ro ti pos que se dif erenc'i am pelas quanti dades relativas en

tre rochas pì roxeníti cas e norít icas, i ntensi dade de aìteraçào
me tas s omã t ica e tamanho e grau de mi neral ização dos corpos:

Depós itos onde os sulfetos se di stri buem ao 1o ngo de toda a se

qüôncì a mã fi ca-ul tramãfì ca, es tando as s oc ia dos a h iperstenìtos
que gradam a nori tos com bandas pì roxeníti cas; nes s as bandas
ocorre uma d i s s em ì n a ç ã o , f r a c a a médi a, de s ul fetos . Gabros e ga

bronori tos sem mi nera I i za ção express i va ocorrem na pa rte supe

rior dessa seqüêncì a. A Jazida de Ca raíba, com 'l40 mi I hões de

tonel adas a l% Cu, constitui exempl o desse tì po de depósìto.
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2. Depõsitos menores formados por sulfetos assoc.i ados a bandas ar
ternadas de pi roxeni tos e no ri tos . pos s uem reservas mõd i as de
2,5 milhões de toneladas com 0,6 a 0,g% Cu e são bem represer
tados pelas ocorrênc i as de Angì co e pìrul.i to, entre outras.

3. 0corrônc ias com pobr"es di ssemi nações de sulfetos em gabronorì _

t0s. Ge ra I men te não consti tuem de põs ì tos econômj cos. txemp ì0,
Terra do Sal.

Depõsitos de cobre assocìados a seqüôncias mãf .i cas-ul tramãficas
parciaì ou comp letamente bi otj ti zadas. Como exempì o, ci tam o
depósito de Surubim, com reservas de l4 m.i lhões de tonelâdas a
0,8% Cu.

Mandetta (l9gZ) estudou especif .i camente a Jazida de
Caraíba, individual i zan do as segui ntes seqüôncias I ì tolõgì cas:

I. Compl exo Charnoquíti co, cons tj tuído por gnaì sses bandados com
ortopi roxênio, cujas c ompos i ções variam de tonal ítì cas a gra
nodioríticas, sendo caracteri zados pela al ternãnci a cje ban
das mãfi cas e féì s icas. tsse compì exo foi descr.i to na porçao
central do vale, podendo ser representativo de uma seqilôncia
infracrustar ' A essas rochas estariam reracionados aìguns cor
pos mãficos-urtramãfìcos e diques de composição anfiborítica.

II' Seqüêncìa Kondarít'i ca,que engrobaria gnaisses a sil]iman.i ta
e co rd i e.i ta, ì ept ini tos, rochas cãrcio-siricãticas e f orma
ções ferríferas. tssa seqüônci a, de g rande heterogeneì dade e
com características vulcanossedimentares, fo.i observada ìn
tercalada nos gnaìsses do Comp l exo Charnoquíti co, distr'i
buindo-se pni ncìpalmente ao ì ongo da borda oes te do vale e,
de forma restrita e descontínua, em sua borda ì es te. Essas ro
chas têm sido .i nterpretadas como de ca racterís ti cas supra
crustaisr mas segundo o autor, não existem dados de campo que
el ucj den as rel ações temporais e es trati grãfi cas entre as
duas unidades.

III. Seqüênci as mì gmatíti cas, di s tri buidas ampl amente por todo o
vale, foram interpretadas como resul tado de fusões graniticas
que oc0rreram durante fases de deformação transamazôni cas ,
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tendo se local izado em zonas estruturais mais favorãveis.
Reprêsentariam processos de migmati zação das Seqüêncì as I e
Il.

0s corpos má fi cos-ul tramãf j cos mi neral i zados, di9
tribuídos prìncipalmente na região centrar do vare do curaçã foranr
'i nterpretados como tendo sido formados a partir de toleítos, po
bres em conponen tes môgnes i anos, i ntrus i vos no compì exo charnoqui
tico e na Seqüônci a Kondalítica.

3.2.1.2. Rochas Intrusivas

Corpos de compos i ções graníti cas, granodiorîti cas e
q u a r t z o - m o n z o d i o r í t i c a s , a rém de vei os pegmatóides, distribuem-se am
plamente por todo o Vale do Curaçã i s uas reì ações estruturaìs e
fe i ções texturais i ndi cam te rem sido alojados em d iferentes fases
da histõria evor uti va. Al gu ns des s es co rpos pos s uem foììações ìn
ternas bem desenvoividas, genalmente concordantes com as da se_
qüôncja gnãìssica encai xante, embora pos s am existir casos de d.i s
cordância. Evi d6nci as de dob rame n tos , mui tas vezes com o negistro
de mais de uma fase de deformaçã0, são comuns em alguns ,,granì tói
des ". Al guns co rpos po dem ser contados por .i ntrusões majs jovens
e, em cert0s casos, apresentar enclaves das rochas encaixantes.

Certos ti pos de i ntrusão f or"am descrjtos mais deta
lhadamente por Delgado e Souza (1975); Lindenmayer (l98ì), t"landet
ta (ì 982 ) e Fi g uei redo (l9Bl ), entre outros, des tacando_se os gra
nìtos equigranulares' os granodio.i tos p o r f ì r o b r ã s t i c o s , corpos
de compos ì ção quartzo monzodì oríti ca e a intrusão sienítìca de
Itiúba.

0s granì tos equi granulares são freqüentes na reg.ì ã0,
cortando pr'ì ncìparmente as rochas gnáissìcas (Domînios I e II de
Lindenmayer, l9Bl ). possuem coloração rõsea característica, com al
guma s varì ações locais para tona l idades ci nzentas. Apresen tam fo
liação e ocas ional mente bandamen to e, nes te caso, mos tram uma tex
tura gnãi ss ica distinta, se ndo f reqtlentes as lentes de quartzo
alongado e orientado (Lindenmayer, lggl ). Suas espessuras, obt.i das
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atrav6s de dados de sondagem por Lindenmayer (l9gl), vali am entre
l0 e 80 m' e s uas rel ações estruturais i ndi cam que foram intrudi
dos dunante a prìmei ra fase de deformaçâ0.

Corpos gran ítì cos rõseos e ci nzen tos , al ongados e

orientados segundo uma direção N-S,foram observados por l"iandetta
(1982 ) , cortando as rochas gnãìssì cas ao ì ongo da borda oes te das
seqüôncias mãficas-ultramãficas de Caraíba. Trata-se de corpos
descontínuos, com fo 1 i ação ori entada segundo a di reção N- S, com
carãter intrusivo níti do observado em escala de afl oramento, onde
cortam o bandamento dos gnaì sses, eng I obando xenõl i tos dos mesmos;
também foram mencionados corpos granítìcos cortando litologias má
f i c a s - u l t r arnã f i c a s .

Delgado e Souza (1975) tambõm descrevem pequenos
corpos de composição granítica a adamelítica, de colorações rõseas
e ci nzentas, possuindo normalmente estrutura maci ça, apenas local
mente corn foì ì ações.

Essas nochas foram ì nterpretadas como tendo sjdo orj
g inadas por" processos de anatexi a em condi ções metamõrf .i cas de fa
cies anfiboì ì to-granuì ì to (Del gado e Souza , 197S; Lindenmayer, l ggl
e Figueiredo, I98ì).

0s granodì ori tos p o r f i r o b l ã s t i c o s são des cri tos no
Vale do cu ra çã por L i nde rmaye r (lg8l ) como cons t itui ndo af I oramen
tos contínuos, alinhados segundo a dìreção N-S, sendo que um grande corpo
alongado aflora a oeste da Serra de Itiúba. possuem coloração cin
zenta e fo ìì ação i ntênsa, mos trando uma textura g r a n o ì e p i d o b 1 ã s -
tica com megacnìstais de mi croc I íni o e ortoclãsio. São também in
terpretados como tendo sido formados durante a p.i meira fase de
deformação, por anatexi a .

Segundo Fì gue iredo (l9Bl e 'l 9g2), esses corpos, cìas
sificados como augen gnaìsses, ser.i am resultantes de metassornatis
mo dos gnaisses fõlsico-intermediãrios relacionado a fraturamen
tos ou fal hamentos, poi s os dados de anãl i ses quím.i cas mostrarâm
efei tos de remobilização metassomãtj ca de al guns el ementos, tais
como K, Rb, Pb e terras raras. A pa rti r desses dados é sugeri do
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que houve forte remobi1ização de te rras ra ras du ran te processos
netassomãtj cos que ocorreram em cond ições metamõrfì cas de fac.i es
anfi bol ito superior.

Corpos de gnaisses porfìnoblãsticos,que ocorrem na
borda a oeste da Serra de It.i úba, s ão também descri tos por Deì9a
do e Sou za (1975) e j nterpretados como resul tantes da a ção de me

tassorìratismo potássìco proporcionado pela intrusão do s.i enito, du
ran te e após sua col ocaçã0.

Aì nda exi s tem pequenas i ntrusôes de quartzo monzo
diorì tos, aììnhados segundo uma di reção N-S, cortando prìncìpal
mente o granodi orì to p o r f i r o b 1 ã s t i c o , a leste do Vale do Curaçã.
Essas rochas possuem coloração cinza escura a esverdeada, apresen
tando normalmente folìações (L.i ndermayer, lgBl ).

Com base no padrão de terras raras de aìgumas ro
chas ígneas fõlsicas, Fìgueiredo (l9Bì) sugere uma derìvação a

pa rt ir de rochas fon te, representadas por gnaisses da c ros ta .i nfe
ri or.

Li ndenmayer (.l980),com base nas es truturas observa
das, consìdera que mu i tos dos corpos ',graníticos,, des c ri tos te
rj am se i ntnudi do durante a primei ra fase de deformação; no entan
to, Hasui et al. (1982) atestam ainda não ser possível o perfeìto
es tabe I ec i mento dos es tãgi os de evo I ução dessas rochas, embora se
jam observadas feições que sugerem vãrias gerações.

Qua n to aos mignatjtos, Lì ndenmayer (l9gl) mencìona
a presença de estruturas que caracteri zam os três períodos de do
bramentos observados na ãrea, sugeri ndo que o fenômeno da mì gmati
zação te ve larga duração temporal, pensistindo durante as du as pri
meiras fases de deformaçã0. Hasui et al. (1982), por outro lado,
associam o metamorfismo anfibolítico e a migmatização prìncipalmen
te à segunda fase de deformaçã0.

Na pa rte leste do Vale do Curaçá 6 observado um con
junto de serras e serrotes ori entados segundo a dì reção N-S, que
cons ti tuem regionalmente a denomi nada Se rra de Iti úba-poço de Fo

ra. Trata-se de um corpo sìenÍtico com ma is de 100 km de exten-



44.

são e ce rca de 12 km de i argura médi a, abrangendo as rocarìdades
de Poço de Fora e Itiúba, cujas caracterÍsticas estruturais suge
rem uma colocação jntrusiva (Fìgueìredo, 1976 e lggl; Delgado e
souza, 1975). Normarmente ocorrem en suas bordas grandes zonas mi
I oníti cas e onde estas es tão ausentes, apresenta contatos bruscos
com os gnaisses encaixantes. Na zona mi loniti ca encontra_se, en
tre outras ' a falha do serrote do souza que di vi de o corpo siení-
tico em dois blocos, um ao norte e outro ao sul, separados por um
nejeito horizontal de I5 km (Deìgado e Souza, lg75). E constituí
do prìncìpalmente por mìcroclínio, hornbìenda, clinopìroxônio e
aìgun quartzo, apresentando em muitos casos foliações bem desen_
vol vi das, podendo englobar xenõl i tos dos gnai sses enca ixantes e

tambám de rochas mãficas-ultramáficas,representadas atualmente
por anfibolitos e hornb I endi tos (Fi gueì redo, l98l ).

Deìgado e Souza (1975), com base em estudos regìonais,
consideram que a col ocação do corpo s i enÍti co ocorreu posterìor
mente à fase tectônì ca pri nci pa1 da ãrea, representando, no entan
to, uma i ntrusão mui to antiga, pois apresenta fo l ì ação ãs vezes
bem desenvol vì da, e 6 cortado por todos os sistemas prj ncì pa ì s de
falhas presentes na regi ã0.

Figueiredo (1976), com base em dados e interpretaçôes
g e o c ro n o 1 ó g i c a s , sugere que a intrusão do sienito teria ocorrì do
entre o Arqueano e o Proterozóico Inferior (C.i cìo Jequ.i õ), com re
t raba l h amen to no Trans amazôn ì co. Através de sua compos i ção qu ím.j
ca, que ê compa ráve I com a de outros sienitos arqueanos, Figueìre
do (198'l) sugere uma derivação a partir da fusão parcial de ro-
chas do manto,

Ainda ocorrem no Vale do Curaçã rochas ultramãficas
com olìvina, consti tuindo corpos I enti cul ares isoìados, não rela
ci onados com as rochas m i nera I i zadas (Mandetta, l9g2 e Ljndenmayer,
1981). Mandetta (1982) descreve um corpo restrito, com 300 m de
extensão e 30 m de largura, o rì en tado segundo a di reção N-S, na
parte oeste da ãrea de Caraíba. Essas ,rochas foram também detecta
das em subsuperfÍcie, atravõs dos testemunhos de furos de sonda
gem, onde o co rrem como pequenas I entes descontïnuas. 0s núcleos
desses corpos são cons ti tuídos por dunì tos e olivìna pì roxenjtos,
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intercala
ções de websteri tos. podenÌ estar assocì ados a níveis de grafi ta e

granada. A parti r das rel ações de campo e de subsuperfícìe, o au
tor sugere não exi sti r uma conti nuì dade entre as associ açôes mi
neralizadas e as ul tramãfi cas com ol i vi na, sendo as úl timas tam
bõm i n d i v i d u a I i z a d a s através dos dados químicos, por possuìr"rn
teores mui to majs el evados em Mg0, Crr0, e Ni0. Em seus contatos
con os gnaì sses enca i xantes , mu i tas vezes fo ram observadas zonas de
ci zalhamento e o desenvol vimento de vei os quartzo-fel dspãt.i òos alon
ga dos . Com base nessas fei ções, Mandetta (19g2 ) sugere que esses
co rpos te ri am uma ori gem intrusiva, a pa rti r de um líquido ma gmã _

tico de composição magnesiana, porõm jã sob a forma de corpos sõ
lidos que se aìojaram em zonas tectônicas favorãveis. Tal intru
são te.i a ocorrido durante os eventos metamõrficos relacionados ã
pri mei ra fase de deformações.

3.2.ì.3. Estrutunas

As prì nci pais estruturas na reg.i ão do Val e do Cura
çã são as fol ìações, as dobras e as descontinuidades (juntas, f ra
turas e falhas). A regì ão possui uma grande compl ex.i dade estrutu
ra ì, sendo di fíci l a caracteri zação precisa de suas fases de defor
mação' havendo interpretações confl i tantes entre os vãri os pesqui
sadores.

Jardim de Sã et al. ('l9g2,) descrevem cinco fases de
deformação piãstica com base em perfis desenvorvidos entre Tanque
Novo até o sul da Mi na caraíba e no mapeamento geológìco de deta
lhe da região de Poço de Fora, realizado por Archanjo (l9gl ); suas
caracterís ti cas es tão aba i xo relaci onadas.

A fase nais an ti ga j denti fi cada, D1, ser.i a responsã
vel peì o desenvol vimento do bandamento gnãì ss i co de transposição
(S., ) e de dobras isoclinais e j ntrafol i aj s , de ei xos N-S, nas ca
madas gnãìssìcas. 0 b an dame n to gnãìssico orj gi naì terìa se tonna
do paraìeìo a S., , o mesmo ocorrendo com qualquer outra superfície
prìmãr'i a como, por exemplo, os contatos entre as rochas mineralj
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zadas e as encai xantes, mas carando qualquer feì ção estratì grãfi ca.
Correl acì onam a esse evento,,o desenvol vimento de q ua rtzo est.i rado
nos gnai sses bandados e em rochas granitõides intrudidas nessa fa
se, hoj e representadas pelos ortognai sses G., . Rel aci onam a essa
fase o me tamo rfi smo de facies anfi bol i to, o que seri a sugerì do pe
ìa presença de migmatìtos, ao sul da Mjna Caraíba,deformados por
esse evento.

A segunda fase, D2, teria desenvolvido fìguras de
'i nterferência do tipo donos e cogumelos, observadas no bandamen
to gnãissico (S., ); as dobras desenvoìvjdas nessa fase possuirianr,
portanto' eixos orientados segundo E-[.l. A ocorrência simultânea de
padrões de i nterferênci a na forma de rlomos e cogumeì os é expì.i ca
da por varì ações que te ri am ocorri do ou nos mergulhos dos planos
axi ai s dessas dobras ' ou nos p I unges dos eixos das dob ras da fase
posterior' Durante essa fase o metamorfismo teria atingido facies
granul ito, atestado pe 1a pres ença de hì perstônio em ortognaisses
G, en bordas de xen6l i tos i ncl uidos nos mes mos e, ai nda, em seqüên
cias mais antigas; em outras ãreas, como ao sul da Mina Caraíba,
teriam permanecìdo as condições de facies anfibolito durante esse
evento.

A terceira fase de deformação, D' terìa desenvolvj
do dobras apertadas a i socl i nai s com ei xos orientados segundo a

di reção N- S, com pì unges suaves, ora pa ra norte ora pa ra sul. Seus
padrões de i n terfe rên c i a com as dob ras da prìmeira fas e seri am do
tipo 3, redobramento coaxi a I , e, com a segunda fase, do tìpo do
mos e cogumel os. Foi obs e rvado o desenvol vimento de uma foì ì ação
penetrativa com a formação de biotitas em seus planos axiais, alõm
de I i neações (13) de quartzo es tì ra do e de anfj bõl i os nos orto-
gnaìsses G, e nos gran i tos (G3) ì ntrud idos durante esse evento.
0s autores consi deram que es te foi um evento de deformações pro
gressivas; isso tambõm foi observado por Archanjo (l9gl ), que veri
fìcou que as dobras desta fase se tornam progressivamente mais
apertadas na regìão leste de poço de Fora, mostrando ìnclusive
transposições ao longo de planos de cizalhamento. A zona m.i lonít.i
ca,9ue margeìa o sienito poço de Fora-ltiúba, foì inter"pretada co
mo um evento tardio da terceira fase.0 acrõscìmo para Ieste das
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deformações D, foì tamb6m verificado nos granodìoritos porfìroblãs.J

ti cos que ocorrem a leste da Mi na Caraíba, que se tornam def orma-
dos e transformados em augen gnaìsses. Ao evento D, foi atribuído
me tamorfi sno de facies anfibol i to alto ã epidoto-añti bol i to, ocor
rendo localmente condi ções granulíticas, onde foi observada uma

segunda ge ração de hiperstênio. Foi ai nda s uge ri do que as condi
ções metam6rficas também decrescem na direção leste, devido a pre
sença de paragêneses cons ti tuídas por clori ta + ep.i do to na zona
de cizalhamento rel aci onada ãs fases D, tardias. Tamb6m foi atri
buída a essa fase a mj crocl inì zação doi gnaisses, a bjotitização
de anfibol i tos e u l tramãficas, fe ì ções essas que ref l et.i ri am f enô
menos de metassomatism6 e remobì'lì zação de potãss i o ao I ongo das zonas
de ci zal hamento.

A quarta fase de deformaçã0, DO, terìa desenvol vi do
dobras normais, suaves a abertas, com eixos sub-horizontais de di
reção N-S. Na parte norte da ãrea , engìobando as regiões de poço
de Fora e Pinhões, mencionam o desenvolv.i mento de cl.i vagem de fra
tura (SO ) e, ocas ionalmente, de uma fol i ação mi nera 1 ; nas partes sul
e sudeste da Jazida de CaraÍba, por outro lado, foram observadas:
c'l i vagens de crenuìação; o desenvol vimento de dobras abertas a fe-
chadas,com'trends" N-NE, na foliação formada pela fase anterior,nos
grani tõì des G.,; e, ai nda, mob i I i z ados graníticos rel aci onados ã fa- ó' '
se D,. Tambõm o desenvolvimento de estre.i tas zonas de cizalhamen+-
to NE-Sl^l foi atribuído ã fase DO, que terìa sido caracterizada pe
ìa retrogressão do grau me tamõrfì co pa ra faci es anfi bol i to baixo
e xistos verdes.

A última fase de deformaçã0, DU, seria responsãve.ì
pel as ondul ações e dobras suaves, com e ixos de di reção aproxìmada
E-W, associadas a umas poucas fraturas regularmente espaçadas. Ao
sul da Jazi da de Caraíba, esse eVento se¡i a ma rca do por" zonas de
ci zal hamento de "trends" E-t,J e por f o1.i ações mi neraì s desenvoì vidas
localmente nos granì tõides Gr. For"am mencionadas fìguras em forma
de domos de dimensões m6tli cas, resultântes da interfenência des
sa fase com a anterior; a 1ém disso, teriam aÍ nda provocado um au-
mento nas decl i vi dades dos e'i xos das dobras repnesentati vas das
duas fases anteriores. A esse evento foran atribuídas condi ções me
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tamõrfi cas de f aci es xistos verdes a prehn ita-pumpel ìyì ta. Duran
te o evento D. tardi o, ou poster.i ormente ao mesno, teri a hav.i do o5
desenvol vimento de falhas normais de di reções N-s e NW-SE (Archan
jo, l98l).

L indenmayer (l981); Mandetta et a1 . (ì 980 ) e Hasui
et al . (1982) atestam que pel o menos três fases de deformação pì ãs
tica podem ser ni ti damente distinguidas atravõs das relações es
truturais observadas na região; as mesmas .i ndicações foram obti
das durante as etapas de campo rea l i zadas para o desenvolvimento des
te trabalho, a partir de perfis regionais.

As feições descli tas aba i xo referem-se a essas fa

Correspondente ã prìmeira fase de Jardim de Sã et al.
(1982). Desenvolveu dobras intrafoliares (D., ) de djmen

sões centimétri cas a decam6tri cas, cujos eixos possuem di reção N-
S a NNt, podendo ser hori zontai s ou fortemente i ncl i nados. Tra-
ta-se de dobras fechadas a isoclinais, com espessamento apical acen
tuado. Seus pì anos axjais encontram-se normalmente i ncl i nados pg
ra oeste, conferindo muitas vezes a essas dobras, um carãter recum
ben te . São desenhadas por um bandamento pré-exìstente que ainda
não tem uma origem esclarecida, podendo tratar-se de uma fe.i ção
original. Des en vo I ve ram uma xistosidade plano axial penetrativa,
ma rca da pela disposição planar" de mi cas e outros mìnerais de for
ma achatada, cono o quartzo estirado. Exjste ainda uma 1i neação mi.
nera 1 (Ll ), paralela aos eixos des s as dobras, i ndì cando um estira
mento segundo a di reção dos mesmos. A fase Fl trans pôs o bandamen
to ori gìnal S,e as dobras Dl encontram-se isoladas no meio das zo
nas de transposìçã0, sendo que as feições pl anares acham-se parq
I ei i zadas. causou um acentuado encurtamento crus tal , evi denci ado
pelas trans pos ì ções , s em, no entanto, afetar s.i g n ì f i c a t i v a m e n t e a

geometri a das unidades litolõg.i cas como um todo . Com base na xj:
tos idade plano axial desenvolvida, Hasu.i et al. (.l9g2 ) vinculam
essa fase ao metamorfismo regìonal de facies g r a n u l i t o - a n f i b o l i t o
superior.

Fase 2 - Desenyolveu dobras D' simi lares, com eixos de dì reção
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N-S e mergul hos hori zontai s ou verticais e pl anos axiajs subver
ticais podendo merguìhar para oes te ou para leste, dependendo do
'I ocal. Poss uem dimensões decamétri cas, seus ângu l os i nterflancos
são maiores nos gnaì sses to na l ít icos e quartzo-monzodi oríti cos do
que nas outras Iitologias. Nas dobras mai s apertadas o espessamen
to apical 6 maior, havendo ainda o desenvolvimento de uma xistosi
dade pì ano axial sr. não pene trati va. Essa xjstosidade restr.i nge-
se ã zona apìcal, sendo causada pel a reorgani zação e recrìsta.ì iza
ção de ni nera i s, em condi ções anfi bol ít Ícas. 0c o rre ocasionalmente
uma I ì neação L. mui tas vezes ondu I ada, .i nd ì ca ndo que nem sempre
os eixos dessas dobras são reti I Íneos, o que pode ser dev i do a

deformações não homogêneas (Hasui et al., l9B2),
Como as dobras D, e D^ são coaxia.i s e Dl õ original

mente recumbente, são freqüentå, or¿modelos de superposição em 1a

ç0. Localn'tente, ocorrem padrões de interferência .i ntermediãrios,
principaImente em mi gmatì tos , i ndi cando a não coaxi al ì dade entre
essas dobras. Esses padrões levaram aì guns autores (Jardim de sã
et al. , 1982 ) a sugerir a existôncia de uma fase anteri or, con de
senvoivimento de dobras de eixos t-l^l , No entanto, Hasui et al.
('l982 ) não encontraram fei ções estruturais que provas sem a ex.i s
tônci a regi ona ì dessa fase, e concl ui ram que esses padrões pode.iam
ser devi dos a movi mentações nas dobras da primei ra fase em zonas
mais plãsticas, antes da incidência da Fase 2. portanto, es ta fase
pode ser correlacionada com a fase D, de Jardim de Sã et aì. (.1 9g2),
Esta segunda fase de deformações configurou estruturas sincl inaìs
e anticlinais de vãri a s ordens, s endo a responsáveì pel as maiores
modificações na geometria dos corpos rochosos (Hasuì et al ., l9g2).

Deve ser enfatì zado que a fase 4 de Jardim de Sã et
al. (1982) não foi individual.i zada por Hasuj et al. (1982), que
sugeriu tratan-se apenas de variações Iocais no ânguìo interfl ancos
das dobras des ta fase, condj ci onadas pel as I j toi og.i as.

Fase 3 Correspondente à fase DU de Jardim de Sã et al. (1982).
Desenvolveu dobras flexurais suaves, com e.i xos de direção

E-l,j a N70l,J e planos axjais subverticais. Essas dobras ocorrem de
modo esparso na ãrea, não jntroduzindo modifìcações aprec.i ãveis
na geome tri a dos corpos rochosos, causando apenas suaves ondula
ções . Parece ter evol uído progress i vane n te para a fase de tectônì
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dobras D, observam-se cl i vagens de

com di reções N70W e merguìhos varjã
ma is competentes .

Segui u-se a essas três fases de deformação p1ãstì ca

o desenvolvimento de fal has, juntas e de alguns veìos pegmatõi des

que se alojaram nessas d e s c o n t i n u i d a d e s .

As falhas observadas na região tên mergulhos abrug
tos e f reqüen temen te ori entações em torno de Nl0-20E, embora exis
tam outras dì reções. Destaca-se a falha de Itiúba (Serrote do Sou

za), de direção N-S a Nl5t, com desenvolvimento de uma extensa zona
cataclãsti ca de at6 I km de espessura e com fol iação de forte mer
gulho. Seu carãter transcorrente é mostrado peìas estrias de atrì
to hori zontai s. 0 co rpo s i eníti co apresenta, por sua vez, cizalha
mentos conjugados N70E e N20E a l6m de pa rt i ção N40E, aparentemen
te desenvol vi dos durante o fal hamento (Hasuì et al., 1982).

As j untas , freqüe n temen te presentes na área, f ormam

quatro famíl i as subverti cai s entrecruzadas com ori entações N30E,

E-l,,l, N60E e N20l,.l, São p'l anares e cortam as dobras e as falhas, re
presentando as úl ti mas desconti nui dades (Hasui et al., 1982).

0s vei os pegmatõi des tôm ori entações di versas , cor
respondendo, mui tas vezes, ãquel as das falhas e juntas. 0s corpos
graníticos se alojaram durante as diversas fases de deformaçã0, o

que õ ates tado pel as s uas formas, es truturas i nternas e reìações
com as encai xantes . Existem corpos granì tõi des e pegma tõ j des afe
tados pe la prì mei ra fase de deformaçã0, i ndi cando que a mobi l i dade

dos fluídos e fusões silicãticas ocorreram ou no início ou, ainda,
anteriormente ã mesma, Alguns desses corpos possuem uma folìação
S.' desenvoìvida e outros nã0, mas foram deformados pela fase 2.
Tamb6m exjstem veios pegmatóides e corpos graníticos formados pos

teniomente ã segunda fase de deformaçã0, não exibindo nem fol ia
ções e nem dobramentos característjcos dos dois primei ros even
tos; al guns desses corpos es tão associ ados a falhas e juntas.

Essas consìderações indicam que as manifestações ãci
das ti veram I arga duração tempora I , tendo os "granj tos " se aloja-
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do duran te grande parte da seqüônc ia de even tos def ormac.i onaìs
que ocorre ram na regì ã0.

3.2.1 .4. Geocronol ogì a

A partir das intmeras determjnações rad.i omõtricas
pelos m6todos Rb-Sr e K-Ar, exjstentes no tstado da Bahia, consta
ta-se a importânci a dos ci cì os geotectôni cos Jequ ié e Transamazô-
ni co na regi ão do Vale do Curaçã, embora, em ce rtos casos, tenham
sido i denti fi cadas i dades que sugerem a presença dos cicìos Espi
nhaço e Brasi I iano.

No Comp lexo de Jequi õ (Cordan i , 1973), localizado
na parte sul da Bah i a, foram obtidas i dades de 3,16 b.a. a partir
de uma i s õc rona de rocha tota r nos granur i tos de Mu tu ípe (cordani
e Iyer, 197 6 e ì979), cuj a ra zão inicial, rel ati vanente alta (SrB z 

7
Sr86 = 0'71.l),sugeriu o retrabalhamento de material crustal aìnda
ma is anti go. Também foram obti das, em rochas granur íti cas desse
Complexo, idades de 2,73 b.a. (R.1. = 0,707) que Cordani e Iyer
(1979) atribuiram ã homogeneìzação de Sr relacionada ao metamorfis
mo granul ítico.

Cordani (1976, in Lìndenmayer, l98l) apresenta ida
des Rb-Sr de 2850 J ZO0 r.a. (R.I. = 0,704) em granulitos e char-
noqu'i tos do complexo caraíba, indicativas do metamorfismo granulí
tico' rel acionado ã p.i mei ra fase de deformações que ocorreu na
ãrea' Assim, o conjunto de rochas minerarizadas e encaixantes, me

tamorfi sado ao facjes granuì i to, deve ser de ì dade arqueana.

0 Evento Jequiõ (z,l ! 0,2 b.a), jmportante no sul
da Bahia, teria se estend.i do at6 a região do Vale do Rio Curaçã
(Ped re ì ra et al,, l97B), promovendo a formação de quase todos os
te rrenos de alto grau; teri a sido res po ns ãve I tanto pelo retraba
I hamento de rochas p16 ex.i stentes, ates tado pelas altas razões
iniciais observadas em certos casos, como pela adi ção de materìal
novo a- crosta,o que é i ndi cado pe 1as ra zões iniciais mais baìxas,
por exemplo,as obti das em rochas do Compl exo Caraíba.
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Idades Rb-Sr de Z,S a 2,2 b.a, def in.i das em rochas
de alto grau da Bahia ( c ì tadas por Inda e Ba rbosa, l97g), foram in
terpretadas como reìati vas a fases tardi as do Ciclo Jequì é, ou
mesmo como valores decorrentes da sobreposição do Evento Transama
zônico. Fi guei redo (l976) també'm obteve, em rochas gnãìss.i cas mìg
matizadas de Poço de Fora, ìdades jntermediãrias, com grandes in
certezas na definìção da isõcrona; refletindo um desequilíbrio iso
tõp ico. Cordani e Iyer (1979) sugerem que esses j nterva I os de ida
de representam eventos tectônjcos que re a rra nj a ram o sistema Rb-
Sr, po dendo, portanto, ter ca us ado o desequi I íbri o isotópì co.

0 tvento Transamazônico (2,0 t 0,2 b.a.) é caracte
ri zado no Estado da Bahi a através de i númeras determi nações radi o

m6tri cas pel os métodos Rb-Sr e K-Ar.

Lindenmayer (l9Bl) mostra que esse evento é eviden
ciado na região do vale do curaçã por uma isõcrona que fornece ida
de de 2160 t 5O m.a. (R.t. = 0,706),obrida por Cordani (j976, ìn
Lìndenmayer, op. cit. ), atribuída ao metassomatismo potãssico e
grani ti zaçã0, i ndicando um retrabal hamento dos te rrenos de alto
grau. 0 metamorfjsmo anfiboiítico, bem cono a mìgmat,i zação e a gra
ni ti zação associ adas , que ocorreram durante a segunda fas e de de
formaçã0, foram relacionados a esse evento (Hasui et al., l9g2).

A1 gumas i sõcronas de granì tos também forneceram
i dades transamazônicas; Inda e Barbosa (1979) mencionam uma ìdade
de 2050 J O0 r,a. para um pequeno corpo granítico de Caraíba. No

entanto, Lindenmayer ('l981) e Hasui et al. (1982) a rg umen tam que
são necessãrios ma is dados geocronolõgicos pa ra a ì nterpretação
des s as i ntrusões.

Fì guei redo (1976 ) apresenta uma i s õc rona mineral de
1840 t 5 m.a. (R.I. = O,7O4g) , determinada a partir de bjotitas,
para o sienito de Poço de Fora-Itiúba, jnterpretada como idade de
retrabalhamento; isso foi confirmado pelas evidências de campo e

pel a existência das três fases de deformação que foram observadas
nesse corpo, por Lindenmayer (l9Bl ). pelo valor relatjvamente bai
xo da razão inicial, Fi gue i redo (l976 ) s ugere que esse co rpo te
ria uma orì gem prÍ mi ti Vâ, ou seja, pode ri a ter sido deri vado por
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fusão parcial,ou do manto superior ou da crosta inferior; o padrão

de distribuição de te rras ra ras obt ido, no entanto, ì ndi cou mais
provavelmente uma ori gem a partir" do manto superior. Assim, atra
vés de cãlculos uti I i zando ra zões iniciais (Sr8t/Sr86) de rochas
orì gi nadas no manto, foi obti da uma i dade a prox ì ma da para a intru-
são desse corpot assunìndo uma razão inicial de aproximadamente
0,702, o autor sugenìu que a intrusão do sienito teria sido efetua
da num periodo correspondente ao final do Arqueano - i.nicio do
Proterozõico.

Determinações radìomõtricas pelo m6todo K-Ar, em bio
titas de amostras mjneralizadas do Vale do Curaçã, forneceram valo
res de 'l880 160 m.a. (Cordani et al., 1969 ) ; valores de 1956 J

50 m.a. e 2125 J BO r.a. foram obti dos por Fì guei redo ('l976 ) para
rochas mãficas-ultramáficas das ocorrônci as de Caraíba e Surubim,
respectivamente; essas idades refletem a remobilìzação produzidô
durante o evento Transamazôni co, concordando com os dados Rb-Sr
i ndi cativos do retrabal hamento.

Amostras da Jazida de Caraíba, com associações mine-
ra1ógicas de mais baixos graus e feições de retrometamorfjsmo,for
neceram i dades K-Ar e Rb-Sr que i ndi cari am a presença do Ciclo Es

p'i nhaço (1,S J 0,2 b.a.) na regiã0. Para um gabronorìto, com de

senvol vimento de associações mi nerai s da faci es xi s tos verdes, a

determinação radìomõtrica pelo método K-Ar forneceu um valor de

l5l3 146 rn.a. (Cordani,1g76 in Lìndenmayer, 198l); para um gra-
nìto do Vale do Curaçã foi obtìda uma idade Rb-Sr de l54O J B0r,u.
(citada em Inda e Barbosa, 1978), Como representam apenas dados
i sol ados, exi s tem dúvjdas quanto ao s i gni fi cado ge o 1óg ico desses
valores; indìcam,provavelmente,as idades mínimas das transforma
ções retrometam6rfi cas rel aci onadas ã tercei ra fase de deformação
e ã tectoni ca rúptil.

Fi guei redo (l98'l) ainda menci ona a exì stênci a de pe

quenos corpos graníti cos na regíão nordes te da Bahìa, cuj as deter
mi nações rad iom6tri cas pel os mõtodos K-Ar e Rb-Sr, real i zadas por
vãrìos pesquìsadores, forneceram valores relatjvos ao Ciclo Brasì
liano (0,7 10,ì b.a.).
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4.I . LITOLOGIA

0 mapeamento geolõgico de detalhe da regìão de Suru
bim foi realizado por geõlogos da Caraíba Metais S/A, sendo que
pa ra a confecção des te trabalho, fcj ram fei tos vãri os perfi s regio
nais e l ocai s, o mapeamento de tri ncheì ras e de uma gaìerìa sub_
ternânea de pesquisa, aìêm da descrìção de testemunhos de vãrios
furos de sonda e da coreta sistemãtica de amostras, para estudos
em I abo ra tõri o .

As discussões apresentadas a segui r são baseadas nos
trabalhos dos geõ1ogos da Caraiba Metais S/A. (Mandetta et al.,
1980; Franke et al., 1982 e Franke, I992, entre outros) e nas-
observações e dados col etados durante as pesqui sas efetuadas
na ãrea, pa ra a real ì zação des te trabalho.

0s gnaisses regionais foram subdiv.i didos,a partir
de cons i derações pu ramen te I itol õgì cas, em doi s grupos distintos:
0 Gru po I compreende gnai sses de compos i ções g r a n o d i o r í t i c a s - t o n a

I iti cas a quartzo-monzodi oríti cas ; o Grupo I I é formado por gnaì s

ses quartzo-feldspãticos, co rdì e ri ta-si I I imani ta - granada.- bioti
ta gnaìsses e leptinitos,com intercarações de anfiboritos, r"ochas
cãl ci o-s i I i cãti cas , quartzi tos e formações ferríferas . Ambos os
gru pos podern se encontrar I ocalmente mi gmatÍ zados, segundo Lì nden
mayer (l9Bl). São observadas intercalações desses vãrios tipos ìi
tol õgì cos, não havendo fe i ções que permi tam di s ti ngui r as rela-
ções estratignãficas e nem a exi stônci a de um emb as amen to tonal í-
ti co-quartzo monzodi orít.i co e de uma seqüôncì a supracrustal, for
mada peìas rochas iridubi tavelmente metassedimentares.

Na parte meri di ona j do Vale do Curaçá, de ìnteresse
para o presente estUdo, são tamb6m observados mui tos corpos ,,mãf i
cos-uI tramãf i cos " contendo mi neral i zações de cobre, que eventual
mente constituem depósi tos econômi cos i trata-se de corpos .i rnegu
ìares, fortemente deformados e encaixados, ora c o n c o r d a n temen te ora
subconcordantemente, nos gnai sses dos grupos I e II (F.i g. a).

No perfìl A-B (Fì gs. 4 e 5),reaìizado na Rodovja
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BR-235, foram principaìmente observadas rochas gnãissicas do Grupo
II' bas tante caracteri zadas nos afr oramentos do sangradouro de pì
nh ões . Nesses afr oramentos são comuns os gnai sses quartzo-feì dspã
ti cos com intercarações centimétri cas a deci métri cas de anfiboli
tos, a 1õm de bandas decimõtrj cas de leptini tos.

0s gnaì sses quartzo_fel dspãt.i cos apresentam banda
mento dado por aìternâncias de camadas mãficas e félsìcas, sen¿o
predomi nantemente compos tos por pr agìocrãsio seguì do de mi crocr i
nio, quartzo e rninerais mãfi cos (o rtop i roxên i o, crinopì roxênìo ;
bìotita), podendo conter grafita. Nos gnai s ses reptìnít.i cos ocor-
rem a l ternânc ías entre nîvei s de quartzo e de feldspatos; sao
constituidos essencialmente por microclínio, quartzo, plagioclãsì0,
podendo conter granada, grafita e bi oti ta. 0s anfi bor i tos são com
pos tos p redom in an temen te por hornbl enda con ten do ai nda pl agiocìã
s jo, quartzo, clinopìroxênio e ortopi roxêni o em proporções variã
veis, e apresentam mui tas vezes dobras das duas prìme.i ras fases
de deformação descritas por Hasui et al. (1982).

Intercalados aos ìeptinitos e gnaisses quartzo-feìdt
pãtìcos ocorrem ainda rentes descontinuas de cordierita-silrimani-
ta-granada-biotita gnaisses t que apresentam normarmente quartzo
de forma lenticular, com cristais orientados segundo a gnaissìfica
çã0. Aìnda são observados: quartzitos, formando camadas dobradas,
gradando a quartzì tos ferrugi nosos; rochas cálcio-s.i I ì cãti cas de
compos ì ções mì nera rõgi cas variáveis, cons ti tui ndo r entes i rregula-
res; e expos i ções de g ran itos gnãì ss icos mu i tas vezes cortados
por veios pegmatõi des .

próximo ã Vila de pi nhões, a 1es te e a oes te da mes _

ma, observam-se m igma t i tos, ãs vezes cortados por grani tos rõseos
grosseiros. Seus r eucossomas tôm compos ì ções vari ando de quantzo-
feldspãticas a tonal ít icas, sendo os mel anossomas anfibolíticos.

Em todas essas rochas são comuns .i ntercal ações de
anfibolitos, alõm de faixas de composições gabronoríticas a pìroxe
níti cas, metamorf i sadas na facies granul ì to.

Destaca-se ai nda nesse perfi I a presença de forma
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ções fe rrife ras' que se encontnam pri nci parmente no Morro do serro
te Preto, na entrada de Surubim, e tambãm em outras ãreas p"õ*i
mas. são consti tuídas por bandas de rnagnetìta e quartzo, arterna
das; apnesentam-se deformadas, com estruturas fortemente orienta-
das e desenvol vimento de xistosidade, ocorrendo como camadas do
bradas de al guns metros de espessura. A ocorrônci a de formações
ferriferas bandadas, dispostas em faixas orientadas segundo a di
reção N-S, com fei ções que ev.i denci am a presença de todas as fâ
ses de deformação e o metamorf .i smo regì onal , foi menc.i onada por
vãrj os autores,como vi mos no capítul o anterior. Â assocì ação des
sas nochas com corpos mì neral izados, em Surubim e em ãreas próxi
mas, tambõm jã foi discutida por alguns pesquisadores, entre eres,
Delgado e Souza (197S) e Hutchi nson (1977), havendo fortes evì dên
cias de serem provenientes de s ed i me n tação quîm.i ca com contribui
ções vulcanogênicas. No depósìto de Surubirn,a inf luênc.i a das for
mações ferriferas pode tambõm ser detectada em subsuperfície, a
partir dos tes temunh os dos furos de sonda descri tos, onde fo ram
observadas canadas de granulitos pì roxeníti cos e norítj cos e de
biotititos contendo grande quantì dade de magneti ta o'i entada e di s
pos ta em I ei tos. Essas feições, al ìadas ãs observações regionais,
sugerem que orì gi nalmente houve uma al ternância de sed.i mentos quí
mi cos e c l ãs ti cos, com varìações faciológ.i cas condicjonadas pel a

sua disposição na baci a de sedimentação, com contribui ções vur câ-
nicas e tufãceas, ì nd icando uma ori gem v u I c a n o _ s e d i m e n t a r .

Al6m dessas ììtologias, ocorrem por toda a ãrea cor
pos granítìcos de diversos tipos, com granurações e texturas var.i á
vei s. Fo ram observados des de grani t6i des de granu r ação grosse ìra,
ãs vezes porfiroblãsticas, atõ corpos de aspecto aptítico, possuin
do granulação muito fina. Mu i tas vezes incruem xenõr i tos dos gna.is
ses encaixantes, podendo apresentar fol.i ações i nternas em certos
cas os bem desenvol vi das, alõm de evi dênc ias de dobramentos. Asso
ci ados aos faì hamentos regionais, observam-se ai nda grani tos gros-
sei ros sem fol ì ações i nternas, alõm de veios pegmatõì des de com
pos i ção q ua rtzo feldspãtjca, dj spostos em vãri as d.i reções. 0s as
pec tos obs erva dos sugerem que esses corpos fo ram formados em di fe
rentes fases da história evol uti va, tendo havi do di versas gera
ções de i.ntrusões.
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São também ci tadas na I.i teratuna rochas ul tramãfi _

cas com olivina,que segundo Mandetta (19g2 ) não têm relações com
as rochas mineralizadas; fo ram observadas a s udoes te do depósì to
de Surubim, onde ocorrem intercaradas aos leptinitos e formações
ferríferas (Fra n ke e Carvalho, l98l ).

Ai nda exi s tem j ntrusões bãsicas compostas por vã
rios di ques de diabásio' gerarmente preenchendo farhas de dir eção
NE-SW, atribuidas ao Cretãceo por Delgado e Souza (1975). 0s sed.i
mentos recentes são constituidos por areias de granu ração grossei
ra a fina,e são representados pelos depõsitos aluv.i onares limita
dos ã d re na gem local.

As estruturas observadas na área ates tam a presença
de pel o menos trôs fases de deformação pl ãsti ca, segui da por uma
fas e final de tectôni ca rúpti r, como jã foi di scuti do no capíturo
anterion.

0 conjunto de rochas da regì ã0, i ncl ui ndo as mi nera
lizadas, foi submetido a um metamorfismo regional de facies granu
I ito, e a eventos de mignratização e de intrusão de rochas gra
niticas; posteriormente, ocorreram fenômenos retrometamórf .i cos e
hidrotermais, particularmente acentuados na ãrea de Surubim.

Na regi ão do de põs i to de Surubim propri amente djta
(Fig. 6 ), foram observados apenas uns poucos afl oramentos em áreas
de drenagens secundãrias,pois exi s te extens a cobertura de soìos
e de depõsitos aruvionares.0 napeamento geoìõgico do depõsito foi
rea I i zado por geõ1ogos da Caraíba Meta.i s S/A, prì nci palmente com
base em expos i ções de trj nchei ras; os ma.i ores detalhes fo ram obti
dos por esses pesquisadores (Mandetta et al., l9g0 ; Franke et al.,
ì982) nas gal eri as subterrâneas de pesquisa atrav6s dos tesre-
munhos dos furos de sonda e peras descrições e estudos pormeno.i -
zados das amostras, efetuados durante as etapas de campo e de
laboratõr'i o, para a rea I ì zação des te trabal ho.

Atrav6s da des c ri ção macroscõpìca detalhada dos tes
temunhos dos furos de sondagem e de amos tras col etadas na galerìa
subterrânea L-L', bem como das expos ições obse nvadas em argumas
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tli nchei ras e afl oramen tos dispersos, foram i ndi vi dual i za dos três
tì pos 1ìto1õgicos distintos, apenas com base nas compos i ções mine
ral õgicas ' sem nenh uma conota ção estratigrãfica. Es ses tipos es
tão descri tos abaixo.

Un i dade I (F6ìsica)

Compreende rochas gnã.i ssicas leucocrãt.i cas (even
tualmente mesocráticas), de granulação mõdìa, com bandamento e fo
1i ação bern desenvolvidos. Essas roch as são compos tas essencialmen
te por quartzo' plagiocrãsio e ferdspato potãssico; subordinadamen
te pode ocorrer biotita, hornbrenda, cr'i nopiroxênio e ortop.i roxê-
nìo, en quanti dades vari ãve is. São comuns cri stais de quartzo esti
rados, dispostos em bandas o.i en tadas ; esse m.i neral também encon
tra-se disseminado na rocha, como grãos ìntersticiais de forma ir
regu ìa r.

Es se conj unto de ro ch as engl oba biotita_piroxônio
gnai sses, gnaÍ sses quartzo-feldspãtì cos e gnaisses quartzo-dì orí-
ticos' Intercalações centimétricas a métricas de anfibolitos e
granul i tos gabrõì des, bem como níveis gra fi tos os e granatíferos,
são localmente observados.

Podem se apresentar ora como t.i pos mais mac.i ços com
granulação médìa atõ grosseira, ora com bandamento e foliação maìs
acentuados . Todo o conjunto mostra-se dobrado, apresentando as
transposìções da primeìra fase de deformações, estando norma'ì men
te co rtado por di versos vei os pegmatói des. As ì nter cal ações anfi
bol íti cas cons ti tuem camadas adel gaçadas e, ocasìona lmente, "boudi
nadas ". Fo ram observadas lentes de anf i bol itos, dì spos tas paraì el a

mente aos ej xos das dobras da segunda fase de deformaçã0.

Regionalmente esse conjunto de rochas foì ì nterpre-
ta do como pertencente a Uni dade Bom Despacho, basal da Seqüôncia
Tanque Novo, segundo as rel ações estrati grãfi cas de Deì gado e Sou
za (1975 ) (Tabe la I).

Geralmente apresenta contatos gradatì vos ou di fusos
com as rochas da Un idade 2 e contatos b rus cos com a Uni dade 3 mi
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neral i zada,

Uni dade 2

:Compreende rochas de granuìação média, geralmente
com bandamento bem desenvolvido formado pela alternância de cama

das leucocrãticas e mesocrãticas,de espessuras mil.imétricas a cen
tim6tricas; em certos intervalos, tambõm foram observadas consti-
tuindo tipos mais homogôneos, sem bandamento pronunciado.

As bandas I eucocrãti cas podem ser cons ti tuídas ou
excl usi vamente por pl agioclãsì0, ou por associações de pìagioclã
sio, qu a rtzo estirado,disposto em bandas ori entadas, com mi nerai s

mãfi cos subordi nados. As bandas mesocrãti cas são compos tas por
cì i nopì roxôni o, bi oti ta, plagioclãsio e hornblenda, em proporções
bastante variãveis; localmente contãm tamb6m ortopi roxônio.

tssa uni dade 6 re pres e n ta da por granulitos dioríti
cos, gãbricos, noríticos e g a b ro n o r í t i c o s , c om a I gunas intercala
ções de granuìitos p I a g i o c I a s í t i c o s . Bandas granatíferas e porções
grafi tosas ocorrem de manei ra aleatõria e tambõm em quantìdades va

rj ãvei s nos di versos granul i tos. São observadas gradações entre
esses tipos iitolõgicos, decorrentes da varìação nas proporções dos

minerais presentes, Tamb6m ocorrem variações gradativas na quanti
dade de lentes de quartzo vermicular, sendo que as mesmas tanto
podem estar ausentes, como aparecer em proporções reìati vamente
elevadas. Gradações em termos mìneraì6gicos, texturai s e de colo
ração, podem ser vistas de modo bastante claro no perfil do furo
de s onda FS 6019 (Fi9. 7). Nes se perfi l observa-se que a Un.i dade
2 pode conter desde tipos I i to1õgi cos gnãi ss i cos, con grande
quantidade de I entes de quartzo ori entado (cerca de 30%), passan-
do por granul i tos quartzo-gabronorít.i cos (ou seja, granul .i tos ga

bronoríti cos com bandas mi 1i mõtri cas a cen t j mãt ri cas de quartzo
esti rado e feldspatos), at6 granul i tos gabronoríti cos sem nenhum
quartzo.

A Uni dade 2 apresenta co n ta tos geralmente gradati
vos com as demai s , tendo s ido, no entanto, observados I ocal mente
contatos bruscos, tal vez rel aci onados a processos de transpos ì ção
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ou a mudanças acentuadas nas compos i ções ori gi nai s, aì6m de conta
tos por falhas.

Esse conjunto de roch as possuj mj nera lì zação cuprí-
fe ra de baixo teor, apenas quando es tã intimamente assoc.i ado ã Unj
dade 3 mineralizada, o que sugere uma remob i1i zação a parti r des
sa última' 0s teores de cobre para as rochas das di ferentes unida
des estão representados no perfì I do furo de sonda FS 6019 (Fig.7)e
foram obtidos por anãlises realizadas,em ìntervalos de 2 m., pela
Caraíba Metai s S,/4.

Unidade 3 - Mineralizada

E consti tuída por rochas meso a me'l anocrãticas, pos
su i ndo des de granuì ações fi nas atõ grosse.i ras, exi b indo texturas
gra nob I ãs ti cas e granolepidoblástìcas. São compos tas principal
men te por pìagìoclãsio, ot"topi roxêni o e bi oti ta, em quanti dades va
.i ãveis,e seus produtos de"aìteraçã0,'e retrometamorfi smo como,por
exemplo, talco, serpentìna, actinolita-tremolita e clorita. Subor
di nadamente po de ocorrer hornblenda, quartzo e granada, al ém dos
acessõri os. Consti tuem granul i tos pi roxeníti cos e noríticos, com
quanti dades varj ãvei s de biotita, desde te rmos onde a mesma apare
ce apenas como acessõri o até 1i toì ogi as que poderì am ser conside-
radas como verdadei ros bi oti ti tos. Dificilmente ocorrem rochas
frescas nes ta unidade. Gera I mente os mi nerai s apresentam-se talcì
ficados, serpent'i n.i zados e saussuritizados, possuindo diferentes
graus de"alteraçã0", como foi observado nos testemunhos de furos
de sonda de quase todas as seções e nas amostras da galeria sub
terrânea de pesquisa.

Essa unidade tem .i mportâncì a especi a ì por ser consti
tuida peìas principais rochas hospedeiras da mineralização cuprí
fera do dep6s i to de Surubim.

Seus contatos com as rochas da Un idade Z são geral
mente gradatì vos; com a Unidade I são na maioria das vezes brus
cos, como jã foi discutido anteriormente. Os contatos internos en

tre as diferentes l itologìas dessa unidade geralmente são bruscos
e irneguìares, embo ra gradações também te nh am sì do observadas.Con
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tatos bruscos e i rregu I ares são comuns en tre os b.í otìtitos e os
demais granulitos piroxenítjcos e noríticos, onde aqueles ocoì rem
a=s vezes como borsões no interìor dos granul i tos. Tambõm são ob
servadas rei ações diferentes, ou seja, camadas milimétricas a mé
tnj cas de biotititos, intercaladas aos dema i s gnanuì.i tos, podendo
ínclusive. haver contatos por falhas, como 6 visto de modo bastante claro na galeria subterrânea de pesquisa. Farhamentos e ciza]
I hamentos são comuns nas zonas de b i oti ti tos. Es tes, mu i tas vezes,ainda possuem j nternamente fra gme n tos de granu.l j tos noriti cos combordas arredondadas. Argumas reìações de contato entre os biotit.i.tos e as demai s rochas da Uni dade 3 podem sen vistas nas f.i guras
B e 9, bem como nos perfis de aìguns furos de sonda apresentados
nas figuras 7, r0 e lì. Nestes também são observadas as ou tras re
1 ações de contato di scuti das , bem como a i nfr uêncj a das formações
f erriferas nos granul .i tos e bi ot.i ti tos .

Ai nda ocornem faixas finas de bioti tj tos (de d.i men
sões centim6tricas) nas zonas de contato entre os granur'i tos mãf i
cos e vei os pegmatõi des quartzo-feldspãtìcos, e em zonas de falhas
nas rochas das outras unidades. As relações observadas sugerem para es tes bj oti ti tos uma ori gem di ferente dos demaj s.

4.2. 0UTRAS FErÇ0ES

Na ocorrônci a de Surubim, contrariamente ao que temsido desc.i to para os outros de pós i tos , as diferenças ìito1ógìcas
dentro de cada unidade se dão gerar mente em escar as centimétricas,
havendo arternâncias dos diferentes tìpos de rocha, muìtas vezes
em finas camadas. Essas reì ações podem ser observadas nos perfìs
de al guns furos de sonda.

As rochas das Un j dades .l 
,2e 3 podem, eventua.ìmente, con.ter granada que o co rre de r¡odo di ssemi nado em determi nadas fai -

xas paralelas ao bandamento gnãissico, ou ainda em borsões areatórios; a ocorrência desse mineral possivelmente reflete d.ì ferençaslocais na compos ì ção ori gi na r da seqüônci a ritorõgìca. 0s niveis
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lnlercoloçó€s de brolilrlo no U3
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granatÍferos não são contínuos, não cons ti tu indo por isso, nenhum

guì a 1i to1ógi co.

Grafita ocorre aleatoriamente em rochas das tr6s
uni dades descri tas , de modo d issemi nado em determinadas bandas ou

em bolsões centìmétricos.

Veios pegmatõì des quartzo-feì dspáti cos de compri men

tos e espessuras vari ãvei s, cortando as I i tol ogì as presentes na

área, são comumen te observados. Sua s fe ições estruturai s indicam
di ferentes fases de fo rma ção , i denti ficadas a tra vãs das segui ntes

feições: ocorrôncìa de veios pegmatõìdes com foliação penetrativa
superìmpostal veios onde nenhuma es tru tu ra ì nterna é observada;
e ainda pegmatóìdes brechados com cristais de feldspato potãssico,
quartzo, e de minerais mãfjcos quebrados e angulosos, associados a

ma te ri al fi no mi I oníti co.

4.3, CORPOS MINERALIZADOS

0s corpos mineralìzados possuem forma alongada se

gun do a di reção N-S com ondul ações lateraìs apresentândo feì ções

de todas as fases de deformação que ocorreram na ãrea. Possuem con

primentos, larguras e espessuras variãveis' Superfìcìaìmente,esses
corpos encontram-se melhor defjnidos na parte norte do depõsito,
a partir da seção G-G' (Fig. 6); na parte sul, devido ã espessa

coberLura aluvi onar que res trì nge as observações de superfícìe,as
i nterpretações apenas foram fei tas a partj r dos tes temu nh os dos

fu ros de sonda.

Devi do aos fenômenos de defonmação e metamonfi smo

que atuaram na regi ã0, provocando al terações na geometri a orì gi

nal dos co rpos , o mi néri o sofreu modificações atrav6s de remobi I i.

zações, havendo ora ma iores concentrações ora di spersões de sul fe

tos de cobre.

Franke et al. (1982) subdi vi d iram o depõs ì to de Su

rubjm en dois domínì os es truturaj s distintos ' um s i tuado na parte
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norte da ocorrência, repì esentado pel as seções H atõ p e outro na
parte sul, compreendendo as seções C, D e E (F.i gs, lZ e l3); entre
es ses domín i os foi observada uma zona de i ntenso c i z a ì h a m e n t o , v i s

ta nas seções F e G.

A partir da anãl i se estrutural dos corpos m.i neral i _

zados, os autores consideram que a pr.i mei ra fase de deformações,
perfeitamente identificável na ãrea (F., ), foì a responsável peìos
seus contornos geom6trj cos atuai s.

0 Domínjo Norte mostra três nívejs princ.i pais mine
ra ì izados, com espessuras reais vali ando de g a z5 m, apresentando
val ores ai nda maiores em zonas dos ãpi ces das dob ras . Essas fei
ções podem ser vistas através das seções transversaìs apresentadas
nas figuras 14 e i5. Nos doi s prì me iros níveis minerarizados ob
servam-se dobras com ei xos N-s e pl anos axiais mergu I hando para
oeste, i nterpretadas c omo representatì vas da primei ra fase de de
formação pìástica da ãrea, além de dobramentos mais suaves, coaxìais
aos anteri ores' com pì ano axìal subverticaì, atri bui¿os ã z9 fase
de deformações. 0 terceiro nível possui ocorrência mais restrita,
l imitando-se a parte central da ãrea , consti tui ndo um corpo de
forma lentìcuìar mergulhando suavemente para oeste. 0 efeito da
última fase de deformação plãstica 6 observado no corte longitudi
nal (Fig. l6), atrav6s de um sinforme com ejxo de d.i reção E_l"i que
se d is põe transversalmente ãs outras estruturas. As fases de tec
tônica rígida também estão representadas nesse dominio, através
de zonas de falhamento que truncam os corpos minerar izados, obser-
vadas na seção L-1, (Fi S. 9).

0 Domín i o Sul é caracteri zado por um níve I minerali
zado que se dispõe segundo uma estrutura vert ica li zada, ocorrendo
conti nuamente através das seções C, D e E; possui espessura m6d.i a

de 30 m e profundidade de cerca de 170 m; possui na parte supe
ri os doi s braços adel gaçados, que fo ram ì n te rpre tados c omo repre
sentativos de uma estrutura de fechamento de uma dobra isoclinal.
A geometri a desse nível mi neral i zado e suas relações estruturais
podem ser vistos na seção D-D, (Fi g. l7).

Nas regiões localjzadas mais a sul da seção C-C,,ape



ì2 - Eloco diagrama do corpo mineralizado (Franke et al .,1982)
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nas foram observados dois niveis paral el os que se apresentam adel
gaçados. 0s autores sugerem que se trata de um estrangul amento
brusco do corpo mj neral ì zado, talvez consti tui ndo fl ancos estjna
dos de uma estrutura maior.

Essa compl exi dade apresentada pelos corpos m.i neral i
zados deve-se ãs intensas deformações a que foram submetidos, re
presentadas, peì o menos, por trôs fases pl ãs ti cas e uma de fâlha
mentos, como jã foi discutido anteriormente, o que difìculta muito
a interpretação de seu posicionamento. Além disso, a ãrea foi
afetada por metamorfi smo de alto grau, segu.i do por fe n ôme nos re
trometamõrfi cos e hi drotermai s , o que causou i ntensa alteração nas
l itol ogì as orjginais, di ficul tando tambõm as i nterpretações gené
ticas.



5. PETROGRAFIA



5.I - TIPOS LITOLOGICOS PRINCIPAIS

A pant.i r das des c ri ções macroscõpicas rea I i zâdas, e
do estudo de l.âminas dergadas de testemunhos dos vãrios furos de
sonda e de amos tras col etadas na galeria subterrânea de pesquìsas
(LL') e em al guns perfi s regionaìs, fo ram i denti fi cados, nas unjda
des descri tas, os vári os ti pos r i toìõgì cos reì aci onados abaixo.

Uni dade I

E constituída essencialmente por rochas gnãìssìcas
que oc0rrem ora com bandamento e for'i ação bem desenvor vi dos, ora
como tipos mais homogôneos, de granulação móa.i a a grossei ra. São
comuns as intercalações anfiboliticas bem como a presença de quart
zo es ti ra do e orientado.

0s segui ntes tjpos Iitolõg.i cos puderam ser
guì dos nessa unidade:

distin

. Gnai sses quartzo- fel dspãti cos

São fo rma dos essencialmente por: plagiocìãsìo (45_
70%) de composição variando entre oligoclãsjo e andesinat predo
mi nan as compos i ções s ì tuadas no j nterval o A n,, - An40, embora
em al guns cas os apresentem va rj a ção de An., , a-ÀnOO; qüartzo (5_
30%)'tanto sob a forma de grãos intersticiais .orð d. cristaìs
aì ong ados e orientados; e microc'ìînio em quantì dades bastante
vari ãvei s (0-40% ) . Suhordì na dame n te ocorrem ortop iroxên ì os (0-
l0%), em mui tos casos bastante "alteradod,, res tando apenas pseu_
domorfos, e bjotita em quantidades variando de 0 a 9%. Como aces
sórios, estão geralmente presentes apatita, zircã0, epidoto (atã
0,5% ) e opacos (0-0,7%). Foram ai nda observadas quanti dades va
ri ãvei s de gr"af ì ta (0-30%), di s pos ta em aì gumas faixas, sob a

forna de crjstais disseminados e orientados; o mesmo acontece
com a granada que aparece em quantidades de 0 a 12%.
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tssas roch as poss uem texturas granobl ãsti cas, mu.i tas
vezes oni entadas, com quartzo es ti ra do em agregados ìent.i cu_
lares. Também é observado um bandamento, dado pel a

de mi nera i s fél s i cos com fi nos I ei tos de mãficos.

Gn a i s s es q u â rtzo- di o rí t i c os

a I ternãnci a

Constituem var.i ações dos gnaisses q u a r t z o - f e I d s p ã t .i

cos, com predomi nânci a do plagi ocl ãsio (prìncìpalmente andesi na,
An3g_45) que ocorre em quantidades elevadas (75-BO%) , aìém de
quartzo (5-.|0%) e mìcroilínio (-S%). Al gumas amostras contêm ca
madas nais ricas em biotitas (5-ZS%) e ortopiroxênio (0_ì0%). Es

te acha-se, muitas vezes, bastitizado ou clori tizado. conro mine
rais a ces s õri os ocorrem apatita, zi rcão e opacos.

A textura dessas rochas vari a de granoblãstica
granolepidobIãstica.

B j oti ta-o rtopi ro xôn i o gna is s es

Englobam gnaisses de compos i ções enderbít.i cas (h!
perstônìo tonal iti cas ) e charnoenderbîti cas (hiperstônìo grano
dioríticas), sendo formados por: hìperstôni o (Z-ZO%), que aprg
senta diferentes estãgios de "al teração",, constjtuindo, ãs vezes,
apenas pseudomorfos; pìagìoc1ãsio (50-70%) , em geral sãussuli ti
zado e seri ci ti zado, apresentando composi ções entre ol i goclãsi o

e andesina, (Anl0_3g)e, em ce r tos casos, compos ì ções albíticas
(Ang_lO)t quartzo (20-30%) , muitas vezes como grãos deformados e

o ri entados. Microclinio oco rre em quanti dades muito variãveis,
po den do estar ausente (0-18%). Bi oti ta, emb o ra sempre presente,
também ocorre em proporções variãveis (6-30%). Como acessórìos,
são comuns a pa ti ta, zi rcão e opacos. Granada e grafi ta também
estão I ocal mente presentes.

ts tas rochas âpresentâm textura granobl ãstìca a gra
n o l e p i do b I ã s t i c a .
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Gnai sses de cornpos i ção gabronorítica a quartzo gabronoríti ca

São compos tos essencialmente por: pl agiocìãsios (an
desi na'. Anqe-++ ), com di fe rentes graus de,,aìteraçãof,,em quantì da
des vani ando de 30 a 60%; ortopiroxênj o (20-30%),ora totalmente
"alterado", ora com núcleos não "alteradod,; c.l .i nopiroxênìo (.ì0_
20%),pouco" al terado"; quartzo (O-S%),localmente ocorrendo em
mai or quanti dade formando I entes orj entadas ; mi crocl ini o, nor
malmente em pequenas quantidades (0-5%). podem ainda conter horn
blenda (0-6%) e b.i otita em proporções variáveis (1_ZO%). Coro
acessõr'Í os, ocorrem apatìta, z.i rcã0, opacos e, localmente, epì
do to resultante das transformações dos fel dspatos, a.ì ãm de mi
nerais provenientes da'hìteraçã0" dos pìroxênios, tais como anfi
bõl i os incolores, clorita e bas ti ta, entre outros. Esses gnais_
ses p0ssuem texturas granobì ãs tj cas a granolepìdobìãst.i cas, e
ainda b a ndamen to dado por aiternância de minerais mãfi cos e f6l
sìcos e de leitos, ora mai s biotíticos, ora com mai or quantìdade
de quartzo ori entado.

Anfibolitos

0c o rrem como ì en tes .i nterca I adas nos di versos gnaìs
ses das un i dades 1 e Z, sendo cons ti tuídos essencj al mente por:
hornblenda de coìoração castanha a c a s t a n h o _ e s v e r d e a d a , (50_80% )e pìagioclãsio (andesina - AnrO_07), em proporçôes varì ando de
20-50%, Ainda podem ocorrer: b.i otitas em proporções variáveìs
(0-15%), clinopiroxênio (o-7%),normarmente com bordas anf .i bor.i -
tizadas' e ortopiroxênios geralmente b a s t a n t e ,'a I t e r a d o s 'l . como
acessórios ocorrem: apatì ta, epjdoto, z j rcão e opacos.

Pos s uem textura granobl ãsti ca a granonematobl ãsti ca,
onde os cristais de hornblenda sã0, algumas vezes, aìongados e
orientados.

Uni dade 2

E consti tuída por rochas que geralmente possuem um
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bandamento gnãissico, incipjente ou não , causado pela al ternãncia
de camadas leucocrãticas e m e s o - m e l a n o c r ã t i c a s de espessuras va
ri ãvei s, embora em ce rtos i nterva I os possam ser observadas rochas
bem homogôneas.

Essas rochas mostram uma grande vari ação composi
cional,dada peìas proporções diferentes de plagioclãsì0, quart
zo, mìcroclínio e minerai s ferromagnesì anos.

As bandas leucocrãtjcas são cons tì tuidas po r: plg
gioclãsio (a ndes ì na ), em proporções de 50 a 70%, normal mente seric.i
ti zado e saussuri t izado, e qua rtzo (l a 35%). podem aj nda conter
microclínio (1 a 5%), menores quantìdades de ortopiroxônio (l-
3%) e biotita (0-2%), aìõm de apati ta, epi doto, zi rcão e opacos
(11 %).0 quartzo normalmente apresenta-se estirado,com cristaìs
dispostos em l ei tos ori entados paraì e lamente a gnaissì fì caçã0.

As ba n das meso-mel anocrãticas são cons t ituídas por
rochas granu'l íticas onde predominam minerais ferromagnes.i anos;pos
suem compos ição mi neral õgi ca variando de noríti ca a gãbri ca, pas
sando pelo termo gabronoritico, havendo gradações internas entre
essas I i tologias.

0s pri nci pai s ti pos ì i tol õgì cos observados fo ram:

. Granu'l i tos gãbricos

São rochas de coloração c i n z a - e s v e r d e a d a , de granu
I ação mõdi a, consti tuîdas essencialmente po r: plagìoc1ásio (10-
65% ), com d iferentes graus de',alteração',,cuja compos ì ção varia
de andesina a labradorita; cl.i nopiroxêni o (ZO-35/.) ,ãs vezes apre
sentando "alterações" a parti r das bordas e pl anos de c1.i vagem;
e hornblendas castanhas,em proporções variãveis de 3 a 40%.

Al ém des s es mi nerai s

ti ta (0 a 6%), quartzo (0 a 6%) ,

cos (2 a 6,5%) . Aparìta, ep.i do to
ri os, em proporções de 0,5 a S%.

qui 1ob1ãsticos de cl.i nopi roxôn i o

es tão geralmente pì"esentes: bi o

ortopi roxôni o (0 a 10%) e opa

e z i rcão ocorrem como acessõ
Foram observados cri stais poI
engì obando hornbl enda, bem co
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mo t rans forma ções desse mi neraì em anfibõlios secundários. Em

alguns casos' a quantidade de cr'i nopiroxônio é muito erevada, che
gando a termos c1 i nopi roxeniti cos ; em outros , essas rochas pos
suem composição mineralõgica equivalente ã de hornblenda gabros,
devi do ã el evada proporção em hornblenda.

Essas rochas possuem textura normalmente granoblãs_
tica i nequi granu lar, sendo que em certos casos as hornblendas
enc0ntram-se orientadas, causando o desenvol vimento de texturas
granonerna tobl ãs ti cas.

Granul i tos gabronoríti cos

Pos s uem col oração cinzenta escura com tons esverdea
dos e granu ì ação médi a . São const.i tuídos essencialmente por cli
nopiroxônios (5 a 45%), nuitas vezes com bordas a n f i b o r i t i z ada s;
ortopiroxânios (ì2 a 34%),ora completamente sãos, ora muito clo
ritizados e transformados em anfibõrios secundãrios e leucox6-
nio; plagìocìãsio (38 a 55%),na maioria das vezes saussuritiza_
do e seri cj ti zado (An+¡_ZO ). Subordi nadamente, po dem ocorrer:
bjotita (0 a l0%), hornblenda (0 a 10%), opacos (0 a 6%), além
de quartzo (0 a S%), apatita e zircão (l a 2,S%). Em mui tas lÂ
mi nas observaram-se i ndíci os de forte ,,aì teração', retrometamõrfi -
ca e/ou hidrotermal, normalmente com pouca deformação. Tambõm
fo ram observados mi nerai s poiquì I o b I ã s t i c o s , t a i s como ortopi ro
xêni o e cl i nopi roxên i o, engl obando hornblenda e a ì guma biot.i ta
f i na arredondada.

A textura vari a de granoblãstica equìgranular po ìi
gonaì a termos i n e q u ì g r a n u 1 a r e s .

. Granulitos

qua n ti dade

c i a I me n te
gioclásios
variáveis

hornbì enda gabronoriti cos

Cons t i tuem uma va ri ação do tipo anteri or, onde a

de hornblenda nas bandas melanocrãticas ã substan.
elevada. As bandas leucocrãticas são formadas por pla

(Anq+_Zl ), bas tante saussuri tì zados , em quanti dades
(20 a 70%), e se alternam com outras, onde predomina
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hornbl enda cas t a n h o - e s v e r d e a d a com forte pl eocroi smo . Zonas
formadas por cììnopiroxên.i os pouco,,alteradog, (jO_ZO%) e ortopì_
roxênios (12-20%), ãs vezes totalmente transformados em clorita,
são constantes, pcidem ainda ocorrer: biotita (0_6%), quartzo
(0-5%), alõm de opacos (j-6%) e apatita (0,S%).

Es tas ro ch as ex i bem texturas granoblãsticas a grano
nematobl ãs ti cas

Granul i tos noríti cos

Cons t i tuem rochas c i nzentas de granu.l a ção média a
fìna, formadas essencialmente por: plagioclãsio, normalmente com
diferentes graus de saussuritização e sericit.i zação, de compo
sições variando entre andesina a labradorita (An44_52), ocor_
rendo em quantidades variãveis de l0 a BB%, e oriopiioxônio 1aa 35%), ora sob a forma de cristais sãos, ora constituindo pseu
domorfos,onde a cìorita ou a bastita são os minerais de substì
tuiçã0. Bi oti ta oco rre em quanti dades bastante var jãve.i s (0,5 _

2B%), no?nalmente como cristais castanho avermelhados orienta
do s .

Ainda podem ocorrer: quartzo (0 a 9%) , opacos, êrTì
quantidades variãveis,ãs vezes signìficativas (Ir a 6%), além
dos acessóri os comuns, representados por apatita, z.i rcão, epido
to e titanita (0 a s%) e dos minerais secundãrios provenientes
das t rans fo rmações de pi roxênios e pl agìoclásios, tajs c omo se
ricita, clorita' bastita e anfibót ios secundãrios, entre outros.

A hornblenda normalmente estã ausente ou aparece em
pequenas quantì dades; no entanto, em ce rtos casos, intercaladas
a essas rochas exi s tem fa.i xas cons ti tuîdas essencialmente por
hornblendas castanho-esverdeadas, com bordas transformadas em an
fibõlios fibrosos incolores, em proporções que chegam a a.l can
çar 70%, associadas a plag.i oclãsio, ortopirox6nio e biotjtas.

Tambãm foram observadas faixas onde ex.i stem crista.i s
po iqu i lobl ãsti cos de granada, engì ob an do bi oti ta, pl agiocl ãsi o e
quartzo ' muitas vezes fra tu ra dos e cl ori ti zados, além de bandas
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contendo grafita or'i entada paralelamente ãs biotitas,

As texturas vari am de granobì ãsti cas equigranuia
res poi igonais a ìnequigranulares. As rochas podem apresentar
foliação dada pel a ori entação de biotitas, quando presentes em
quanti dades s i gni fi cati vas , consti tuindo te rmos granol epìdobìãs
ticos; quando elas contôn maiores quantidades de hornblenda, as
texturas pas s am a ser granonematoblãsti cas.

0s granulitos norítj cos da Uni dade 2 possuem alguma
minera1ì zação de s u r fetos de cobre quando es tão assocì ados ãs
rochas da Uni dade 3i no entanto, apresentam teores de cobre re
lativamente baixos,variando de <0,006 atõ 0,14% Cu.

. Granul i tos p1ag.i ocl asiti cos

0correm em finas lentes compostas essencialmente por
pì agioc'l ãs io (a.ndesina), normalmente mui to saussuri tizado e seri
citizado. Quanti dades vari ãvei s, geraìmente baì xas, de ortopiro
xênios mui to "al terados", bi oti tas vermel has e quartzo, são tamb6m
observadas. Apati ta e zi rcão cons ti tuem os acessórios comuns;os
opacos, quando presentes, ocorrem em quantì dades ìnsignifican
tes.

As texturas podem ser descritas como granoblãstjcas
equ i g ranu ì a res po 1 i gona.i s .

Uni dade

É constj tuida por i ntercal ações de rochas granu.ì iti
cas mesocrãticas e mel anocrãti cas que pos s uem compos i ções mi ne ra
1õgìcas va.i ando de norîticas a pì roxenîticas, com maior ou menor
quantidade de biotita, che ga n do mesmo a termos biotj títicos.

0s principais tipos I i tol ógi cos ident.i fi cados foram:
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Granul i tos noríti cos

Constituem rochas de coloração cjnza e granulação mê
dja a fina, geralnente possuìndo elevado grau de ra1teração,,. São
cons ti tuidos por: plagiocìãsio ( l B-60%), de compos.i ção va.i ando

:;.iiî::;:: : l::::l:i;lt,llti';:n;';:Jti;:;î:";,î::,, :î,.::
dos"; ortopi roxôni o (25-60%) ,sob a fonma de cri stai s mui to crori
ti zados, em al guns casos res tando ainda núcleos não alteradost
biotita (1 '9%) de cororação vermerha, normaìmente orientada, em
bora cristais associ ados a o rtopi roxôn i o em texturas granobrãs
tjcas também sejam bâs tante comuns; m.i nerais opacos (õxi dos de
ferro e titânio e sulfetos de ferro e cobre) ocornem em quantì_
dades variando de 1,5 a 7%, ora de modo .i nterst.i c.i al ora em
bandas ori entadas. Exi stem ainda fa ixas com grafìta orientada
e bandas granatíferas em certos i nterva I os. subordi nadamente foi
observado algum quartzo,aì6m de apati ta, zi rcão e epi doto e, em
alguns casos, ti tani ta (l-4%). tm certas anìostras ma.i s ,,al tera
das" são s'i gn ifì cati vas as porcentagens de mi nerais secundãrios,
tai s como anfibõl i os i ncol ores , cl ori ta, tal co, seri c.i ta , epì do
to e outros filossir icatos. Intercaradas a essas rochas podem
ocorren fai xas com mai ores quanti dades de b.i ot.i ta .

Essas rochas podem exibir texturas granoblãsticas a
g na n o l e p i d o b l ã s t i c a s , em a l guns casos equigranulares e pol ìgo
nais e, em outros, i nequi granuì ares, com grande quanti dade de
material f i n o , p ro v e n i e n t e das transformações de pl agioclãsios e
piroxênios.

Essas rochas e n con tram-s e mi nera l.i zadas, com teores
de cobre va rj ando entre 0,36 a l,gì%, estando os sulfetos geral
men te assoc i ados a magneti tas.

. Granul i tos bioti ta-norít.i cos

São rochas de coloração ci nza a pre ta , de granuìa
ção méai a a fi na, compos tas po r: plagioclãs.i o (a ndes i na - labra
dorita) em proporções varìando de 4 a 30%, geralmente bastan_
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te sericitizado e saussuritizado; ortop.i roxôn.i o (5 a 40%), ora
totalmente 'bl terado", ora em cristais mais frescos; biotita ver
melha (42 a 60%), podendo apresentar bordas transformadas em
clorita,com desenvolvimento de fi tas de I eucoxêni o; granada e
grafi ta foram observadas em certos intervalos, al eator.i amente.
A granada às vezes cons t itu i cristais poiquì robìãstìcos engro
bando biotitas e ortopiroxên.i os, podendo apresentar_se fratura_
da e cloritizada. A grafita ocorre em fa i xas que apresentam a
mesma orientação das biotitas. 0pacos foram encontrados geral
mente em quanti dades bas tante express.i vas (.l,5 a 14,5%), sendo
cons ti tuidos essenciarmente por óxi dos de ferro e ti tânio, arõm
de sulfetos. Como acessõrios, estão presentes: apatita, epidoto,
zir.cão, titanita (0,5 a 4%),além de anfibólios .i ncoìores secun
dãri os, em quant idades, ãs v e z e s , a p r e c i ã v e i s ( atê 1o%) , e dos mi
nerais nesultantes das transforrnações dos pi roxên.i os e plagio
c I ãs i os

Apresentam teores de cob re entre 0,S4 e I,S6% e, em
certos casos , va I ores de a t6 4% Cu, s uges ti vos de fenômenos de
remob i ì ì zaçã0.

Ess as rochas exi bem texturas granoblásticas a grano
l epi dobl ãs ti cas , na mai ori a das ve zes , i n e q u i g r a n u I a re s .

Gra nul i tos p i roxen íti c os

São rochas de col oração cinza es cura, granu.l a ção mé
dja a fina, em que predominam os ortopiroxônios ( 3 g , S _ g 6 , 5% ) , S g-
ra ì men te bastante pl eocrói cos em tons fo rteme nte rosados. 0 pìa
giocl ãsio (ol igocìãsio-andesina) ocorre em quantidades menones
(0-.l8,5%), encontrando-se, geralmente, bastante argil ìzado e
sauss uri ti zado. 0 pi roxênio pode apresentar coroas de''aìteraçãd,
cons ti tuídas por talco e opacos fi nos, geralmente magneti tas se
cundãri as . Al gumas vezes os pì roxônios engl obam nuvens de sulfe
tos fi nos e pul verul entos, i ndi cati vos de remobilizações duran-
te eventos posteriores ao p.i co do metamorf .i smo granuìítico. ,,Al

terações" para bastita, com desenvol vimento de mägnet.i ta fjna se
cundãria, tambõm são comuns. A biotita ocorre em quantj dades bas
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tante varjãveis (O a 42%), em certos casos podendo dar origem a

granulitos bi otì ta-pì roxeníti cos, que são rochas de coloração
mais escura tendendo a neg ra. dependendo da quantì dade de bioti
ta. Nos dois ti pos 1ì toì ógi cos podem ser observados espinãììos
verdes granulares (hercin.i ta) associ ados aos piroxênios e mag
neti tas, desenvoì vendo uma textura granobl ãsti ca típi ca.

0pacos ocorrem ern quantidades expressi vas (4 a 14,8%)
sendo cons ti tuídos por magneti tas, i I meni tas e su.l fetos.

Em ce rtas amostras fo ram obs e rva das bandas de magne
ti tas deformadas e orjentadas, e, nes te caso, a quanti dade de
0pacos pode chegar quase a 50%, Do mesmo modo que os outr"os tì
pos I i tol õgi cos, es tes granuì itos podem con te r, localmente, 9ra
nada disseminada e gr"af ita ori entada, Como acessõri os são co
muns epì doto, apati ta e zi rcão (1r-S%) , al ém dos mi nera.i s secun_
dãri os ' como anfibõr i os fibrosos i ncor ores e f i rossi r'i catos,pr o
veni entes de trans formações retrometamõrfi cas e/ou hi drotermaì s.
Foi obs ervada, ainda, h o rnb'ì e nda cas tanha (1 a 6%), em equilibrìo
com os p i rox6ni os ..

Essas rochas exibem texturas granoblãsticas pol ìgo
nais bem desenvol vidas, geraìmente equìgranulares. Em certos
casos a tex tu ra se torna granoì epi dob l ãs ti ca, graças ã b.i otita
ori entada, não sendo ra ros , no entanto, crista.i s de bi oti ta de
senvol vendo textura granobl ãs ti ca de equi I íbrj o com ortopiroxê
nios,

Nes tas rochas, encontra-se grande quant.i dade de sul
fetos de cobre. El as são hospedei ras. importantes da mi neral ì za
ção, apresentando teores vari ando entre 0 ,57 a 3% de cobre, I o
cal mente com val ores ma i ores .

B ioti ti tos

Possuem coìoração preta com reflexos avermelhados,
dada pel a grande predomi nânc.i a de b ioti tas que mi croscopi camen_
te possuem tonalidades castanho avermelhadas a vermel has. Cons_
ti tuem fai xas i ntercar adas aos gnanur i tos pì roxeníti cos e norí
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tìcos, podendo ainda formar bolsões ìrregulares. São constituí_
dos por : b ioti tas recristalizadas (60 a g0%), ãs vezes com bor
da opaci ficadas, transformadas em agregados f.i nos de quartzo
com liberação de fitas de leucoxônio e, localmente, em cloritas;
pìagìocìãsios ge ra l men te em pequenas quanti dades (O-l l%), encon
trando-se quase sempre argi I izados e saussuri t.i zados; ortopì ro
xânios (0-16%) , ora bastante ,'al terados,,,, ora com núcleos preserva
dos ; qua¡"tzo (0-6%), ãs vezes em proporções maiores ern fai xas
recristal izadas de granuì ação mu.i to fina, pa recen do tratar_se
de sil ìcificação em zonas fraturadas devi do a percoì ação de
fl ui dos e recristal ização posterior. Al ém des s es mi ne ra.i s, po
dem ainda ocorrer hornblendas castanhas a esverdeadas (0-Z%),
apatita, zircão, epidoto e anfibõlios fibrosos (O,S-S%) . Em cer
tos casos, foram observados es pi né1i os verdes granulares (até
3%), associ ados a magneti tas, biotitas e, I ocalmente, a pì roxê
nios. tn al guns bi oti ti tos,I ocal i zados p róxi mos a zonas fratu-
radas e a veios pegmatõides, foi ainda observada turmalina (at6
3%)' sob a forma de cri s tai s anõdri cos inters ti ci ai s , i ndi cando
a presença de hi droterma I ismo. Lo ca I men te exi s tem granadas (5_
l0%) ,podendo cons ti tui r cristais po.i qu il obl ãs ti cos englobando
b iot itas as quais, ãs vezes, apres entam bordas arredondadas.
Normalmente os cristais de granada encontram-se bastante fratu-
rados,com transformações para clorita e quartzo. Algumas fajxas
de biotititos tambãm contêm grafi ta que se di s põe paralelamente
ãs biotitas. Mu i tas vezes as biotitas e ncon t ram- s e deformadas,
com desenvol vi mento local de crenul ações. o mesmo. sendo observa
do com rel ação ã grafì ta . Mi nerai s opacos ocorrem em quantì dâ
des varìãveìs (4 a 22%), sendo constituídos por õxì dos de ferro
e ti tâni o e por sulfetos. Tambõm no caso dos b ioti ti tos, são co
mu ns cristais de magneti tas di s pos tos em bandas ori entadas para
I el amente ãs bi oti tas, podendo constituir atê SO% da seção del
gada. Essas feições parecem indicar contribuições de formações
fe rrífe ras nas roch as mineral i zadas, as quais te ri am consti tuí-
do, or"i gì na lmen te, i nterca ì a ções vul cano-sedimentares .

0s bi oti ti tos encontram-se também mi neral ì zados ,apre
sentando teores variãveis de cobre (O,OZ6 a 2,63% Cu) decorren
tes de concentnações e dispersões de sulfetos talvez ligadas a
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re mob i l izações

5.1,1 - Considerações mineralõgicas

. P 1 a g ì o c I ãs i o

0corre sob a forma de cri stai s anédri cos e subédri
cos e, mais raramente, euédri cos, de exti nção ondul ante, com gemi
nações polissintéticas muitas vezes deformadas apresentando-se
cunvas. Suas bordas podem ser irregulares, i nterpenetradas por ou
tros minerai s. São, no entanto, cornuns, principalmente nas rochas
mi nera ì i zadas , cristais de bordas reti I îneas assoc.i a dos aos piro
xôni os, constituindo uma textura granoblãstica típi ca, com ângu
I os de I209 entre os dj ferentes mi neraì s. Normalmente apresentam-
se bastante seri ci ti zados e epi doti zados, com carbonati zações pon
tuai s ' sendo difícil a obse rvação de cristais não "ar terados ". A

determi nação õptì ca nas amos tras majs fres c as dos diversos tipos
1ì toìõgì cos mos tra as segui ntes variações compos.i cjonais: nos
gnai sses da uni dade ì vari am de or igocrásio a andes ì na, tendo si
do identificada compos i ção ar bíti ca em arguns biot.i ta gnai sses;
nas faixas de composi ções norít icas, gabronoríti cas e gãbri cas da
Unjdade 2 var.i am de andesina a labrador.i ta, tendo sido encontra
dos teores de An r el a tj vamen te el evados (AnOô_ZO) em certos granu
litos hornb l enda gãbri cos e gabronoríticos; nas rochas minerar ìza
das da unidade 3, embora na maioria das vezes mu.i to,,arte
radas ", foram encontradas vari ações en tre os te rmos andesina e

labradorita no caso dos granuìitos noríticos, e oligoclã
sio-andesina nos granul i tos pi roxeníticos. A maioria dos
cli stai s anal isados são biaxiais positivos, embora existam ca
sos de g rãos biaxiais negativos.

0.s plagìoclãsios podem englobar pequenos grãos arre
dondados de quartzo, além de: m.i nerai s opacos; pseudomorfos clo
ríticos, p rov ave I men te anti gos ortopi roxêni os; e z ì rcã0, nor-
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malmente arredondado.. Às vezes os pìagiocrãsios apresentam micro
venul ações de clorjta e, em outros casos, podem ser cortados por
biotitas deformadas (Foto 1). A epidotização c a ra c t e r i z a - s e_ , seja pel o desenvolvimento de ct j nozoi zi ta bem cristâl Ízada, seja
por mìnúsculos g rãos de "epi doto " que conferem ao pìagìocìãsìo
urn aspecto opaci fi cado. 0casionalmente ocorrem cri stais finos
de quartzo recristarizado nas bordas de grãos de pìagiocrás.i o.
Nos gnaìsses, os plagioclãsios são normalmente antipertíticos,
sendo tamb6m freqüente o desenvorvimento de intercrescimentos mir
mequíticos, Nessas rochas,os plagioclãsios podem ainda ocorner co
mo inclusões arredondadas en cri stais de mi crocl ínì o.

Al guns aspectos texturais dos pìagiocìãsìos podem
ser observados pr.i ncipalmente nas fo tos l, 2 e 3.

0rtopi roxên i os

Cons ti tuem geralmente cristais anédri cos, tendendo,
em cert0s casos, a formas prìsmãticas subãdricas e, em outros,
possui ndo contornos arredondados, mui tas vezes decorrentes de

"a lterações" de bo rdas ( Foto 4), Ap res e ntam fo rte pl eocroismo, va
riando de tonalidades rosadas fortes (o) a amareladas ou pardo
amarel adas (ß) , chegando a col orações esverdeadas cl aras (y) .

São biaxiais negati vos,

Encontram-se pri ncìpalmente associ ados aos p.l agio
clãsios e clinopìroxônios nas rochas de composìções noríticas,
gab ronorÍti cas e p iroxeníti cas. Em ti pos ìitorõgicos com horn
bl endas e/ou b ioti tas e, eventuaìmente, granadas, ocorrem também
associados a esses mi nerai s. Ai nda fo ram obs ervadas associ ações
de ortopi roxênios com magnet.i tas e es pi n6t i os ve rdes grunrlur.r,
desenvolvendo geraìmente texturas granoblãsticas típicas (Foto
5)' Podem cons ti tui r cri s tai s p o i q u i ì o b r ã s t i c o s engr obando: bìo
tj tas a rredondadas de contornos bas tan te n ít.i dos; quartzo a rre
dondado ou de.contornos i rregu'ì ares; opacos fi nos ou de granu_
ìação méaì a, cons t i tuídos por magneti ta e /ou sul fetos; e, ajnda,
cristais s ubédri cos de hornbrendas cas tanho es verdeadas. Bioti
tas de formas ì rregulares, ora esf .i apadas, ora cons tj tuj ndo crì s
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tais maiores sem contornos nitidamente definidos, achan_se, taDl
bém, incluídas em ortopi roxôni os, ãs vezes em seus pl anos de
c1ìvagem. Aì gumas des s as fe i ções podem ser vi s tas nas fo tos 6,
7,8,9 e 10. Desenvol vimento de minerais ti taníferos de alto
reìevo (leucoxênìo) são comuns em ortopiroxênjos sem.i "ar terados,,.
Em ce rtos casos, fo ram observados cr'i stais de ortopì roxêni o ro
deados por grãos finos de quartzo de formas arredondadas ou i r
regulares. Cristajs nenores de ortopiroxônio,"alterados, ou naol
enc0ntram-se aì nda eng I obados poi quì I i tj camente por granadas (Fo
to I I )

Com relação ã s ,, 
a I t e r a ç õ e s,, e transformações retronìe_

tamõrfi cas, di ferentes fei ções foram observadas nos ortopì roxê
nios dos di versos t ipos r ì to1ógì cos: ocorrônci a de crì s tai s fres
cos, totalmente p r e s e r v a d o s ; ,,a ì t e r a ç õ e s', p a r t ì n d o de pl anos d;
clivagem e de fraturas; crìsta.i s com bordas "alteradas,,e núcteos
preservados; e cristais totalmente,'aì teradod,,consti tuì ndo pseu
domorfos ' Existe ainda toda uma gradação entre esses di ferentes
graus de "a ìteraçãd' (Fo tos ì a ì2).

0s minerais majs freqüentes que se formam a parti r
dos ortopi roxônj os são: ta I co, c I orj tas magnesjanas (provável
peninita)' serpenti na (bastìta) , anfibõl ios fibrosos incolores
(acti nol i ta ) , hornblendas ve rdes a.i ncol ores e, localmente, bio
tita. 0s cri s tai s "al terados" podem engl obar opa cos f.Í nos, ãs ve
zes cons tj tu ídos por magneti tas secundãrì as e, outras vezes,p0r
sul fetos remobirizados peì os fì ui dos que ca us a ram as diversas
trans f ormações .

0s cr.i stajs de ortopi roxôni o em mu.i tos casos cons ti_
tuem verdadei ros ps eudomo rfos, conservando apenas ves tígi os de
s uas antigas cì i vagens. E comum o desenvolvimento de leucoxênio
nesses pseudomorfos, bem como a formação de magneti ta secundãri a,
devi do a I ìberação de ferro e tì tânj o envolvìda em a ì gumas des
sas transformações. 0s pseudomorfos constituídos por clorita não
raramente engl obam quartzo arnedondado secundár.i o.

Em alguns cas os observa-se, dentro de um mesmo crís
tal, ma is de uma etapa de a I teraçã0. Assìm, por exempì0, pode
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0correr a transformação parcial desse mineral ìnic.i almente em
serpenti na, res tando núc I eos não al terados que, pos teri ormente,
se transformam parcì aìmente em cl orì ta, mas ai nda com restos
fres c os . Esse processo é ates tado pe1 a presença de cri stais de
ortopiroxênios com bordas formadas por basti ta e núcleos cl ori -
ti zados, com a I gumas po rções não al teradas. Tamb õm fo ram observa
dos cristais com bordas transformadas em serpenti na e núcl eos
em anfibólios fibrosos incorores e magnetita, sugerìndo tambénr
duas etapas de alteraçã0, alõm de cristais transformados parte
em talco e parte em anfi ból i o (Fotos 7 e B).

Al ém disso, n uma mes ma I âmì na podem ocorrer djferen
tes ti pos de transformação: desenvol vimento de bas t íta com I ibe
ração de magnetita secundãri a, em cristais di ssemi nados na ma
tt"ìz,e ortopiroxênios formando anfìbõrios fibrosos ìncoìores,
normalmente prõximo a vênulas secundãrias, ìndìcando transforma
ções a majores temperaturas.

Cì i nopi roxôn i os

Cons ti tuem cri s tai s anêdrì cos a subédr.i cos, c0m
pleocroismo vari ando de tonar i dades esverdeadas pár.i das a i nco
I ores . São bi axi aj s pos i ti vos . Encontram-se assocj ados a ortopi
roxênios, plagioclãs.i os e, em certos tipos l.i tológìcos, a horn
blendas e biotitas. Local mente ocorrem associ ados a grônadas.
Poss uem contornos neti r íneos ou curvos, mas gerarmente fo rmam
uma textura g ra nob l ãs t.i ca tipìca com os mì neraì s associados.pos
suem granu ì ações vari ãvei s, podendo inclusive consti tu.i r cris
tais poiqu i Iob r ãs ti cos engì obando pìagiocrãsio e opacos, mui tas
vezes fo rma dos por magneti tas euédri cas ori entadas. Tambõm fo
ram observados cristais engì obando bi oti ta, hornb lenda (Foto r3 ),
q ua rtz0 arredondado, além de epi dotos secundãri os. Em outros ca
sos, ocorrem como grãos fìnos arredondados, podendo estar engìo
bados por plagioclãsio e ortopiroxên.i o e, ocasjonalmente, por
hornb I endas . 0s crjstais às vezes apresentam-se fraturados, sen
do as fra tu ra s preenchi das por material fi no de aìteraçã0.

0s cl i nop iroxên j os es tão,quas e sempre,bem mais pre
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servados que os ortopi roxôni os, observando_se al gumas transfor_
mações locais. Apenas em rochas de intenso grau de,,alteração,,,fo
ram obse rvados pseudomorfos de crinopiroxênio. Nas dema i s, ocoì
rem apenas "aìterações"a part.i r das bordas, planos de clivagem e
de f raturas.

0s principaìs minerais formados a partir deg
ses piroxênios são: tremolìta.( com desenvolv.i mento de quantzo e
cal ci ta ), epì doto , magnet ita, hornbìenda, cl ori ta e esfeno, por
vezes os cìinopiroxênios consti tuem pseudomorfos formados por
cl ori ta, cal ci ta e qua rtzo. A trans formação de c.l i nopi roxêni os
em hornblendas castanhas e es verdeadas pode ser bem observada
em certos megacristais que "englobam,, os anfibõlios, mu.i tas ve
zes orj entados segundo uma das s uas dj reções de cl i vagem, fre
q üe n temen te associados a q ua rtzo a rredo nda do . 0utras vezes, são
observados megacrì s tai s de clinopiroxênio incluindo hornblen_
das e biotitas orientadas, ambas possuindo contornos dì fusos (Fo
tos l4 e 15). As hornbl endas engl obadas desse modo podem, por
sua vez, passar a anfi bõl i os fibrosos incolores.

Aì gumas associ ações mencì onadas e os aspectos textu
rais desse mineral podem ser vistos nas fotos 3, 13, l6 e 'ì7.

Hornblendas

0cor¡"em sob a fonma de cristais anédri cos a subédri
cos, às vezes possuindo contornos i rregu 1a res , assocj adas a pr
roxêni os, plagìoclãsios e bi oti tas (Fotos j6, 17 e ì 8), ou en
gl obadas em clino e ortopi roxêni os (Foto 13), ou ainda, como
produtos de transformação desses minerais. possuem colorações
cas tanhas, com pl eocroismo vari ando de tonal i dades castanho es
verdeadas a cas tanho escuras; no entanto, ex.i s tem também cris
taìs de coì o ração mais clara, cujo pleocro.i smo varì a de verde
claro a cas tanho es verdeado. Essas feì ções denotam compos içöes
quimì cas vari ãvei s. São biaxiais negati vos, com ângu I os 2V geraì
ttlente elevados'e com ângu1o y: Z vani ando entre 27 e 3Oo.

Em muitos casos foram observados cristais de horn
blenda englobando minerais opacos, zircões, apat.i tas, b.i ot.i tas,
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pl agi ocl ãs i os e, eventualmente, o rto e c linop.i roxênios.

Foram ocasionalmente encontrados ortop.i roxênjos ,' al
terados'l parcialmente envolvidos pela hornblenda. Hornblendas po
dem ainda ocorrer como cristais menores incrusos nos pìroxênìos,
as vezes ori entados segundo uma de suas dì reções de cì i vagem
(Fo to 15), possuindo, nui tas vezes, contornos di fusos.

A hornblenda õ mai s resistente ãs ,,a lterações" do que
os ortopiroxênios j apresenta, ãs vezes, bordas descol orì das, ou
transformações para hornblendas de tonalidades esverdeadas maìs
claras ou até azuladas que, por sua vez, dão ori gem a anfibõ_
I ios fj b ros os i ncol ores (actinolita).

As transformações mais freqlJentemente observadas são
as pas s agens pa ra actinol ì ta, epi doto e clor,i ta, com desenvol vi _

men to de cal ci ta e q ua rtzo e, ocasionalmente, pa ra bi oti ta. As
vezes são observadas as vãr'i as etapas de transformação: hornblen
da formando inicialmente a acti nol i ta que, por sua vez, dã ori
gem ã associ ação cì ori ta + calcita + quartzo.

Biotita

Constitui geralmente cri s tai s euédrì cos, de há
bito lamelar, ora orientados segundo as for'i ações prìncipais das
rochas gnãi ss i cas, ora associados aos dema i s minera.i s desenvol -
vendo texturas granoblãsticas. tm certos casos, possuem bordas
es fì apadas i nterpenetrando nos cristais de ortop.i roxên i o .

As b i oti tas po dem estar assocì adas a or to e cììnopj
roxêni os, pìagiocìãsios, hornb I endas e, ocasjonalmente, a grana
da e g rafi ta. Podem ai nda ocorrer junto a apati tas euédrì cas e

s ub6dri cas, ãs vezes engl obando-as. E ai nda mujto comum a ðsso
ciação de biotitas com magneti tas e s u I fetos de cobre e ferro,
sendo que es tes , mui tas vezes, dispõem-se entre s uas lamelas.

Nas amostras con hercinita, esta freqüentemente en
contra-se assoc iada a* bi oti ta. Ai nda foram obsenvadas b.i oti tas
englobadas em granadas,sob a forma de cristais arredondados, ãs
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vezes zona dos , com reg i ões bem deljm.i ta das (Foto ì9), parecen
do ter havido mais de uma fase de crescimento. Estas biotitas nor
malmente possuem coìoração mais cìara que os outros t.i pos obser
vados, sendo que os dados de microssonda eletrônica atribuem_
I hes va l0 res bem mai s bai xos de Ti02. Ai nda são comumen te encon
trados cristais de biotita engl obando z i rcã0, mui tas vezes, âr
redondado.

As bioti tas pos s uem granul ação extremamente variá
vel, desde cristais grosseiros (mi I i m6trj cos ) que podem engìo
bar pi roxôn ios "al te rados", atã c.i stais mui to fi nos e esfiapados
que 0c0rrem cortando todos os out ros mi nerajs, .i nclus jve os
grãos ma io res de biotita. B ioti tas fi nas e es fi apadas ainda sào
encontradas no ì.nterior de crjsta.i s de o r t o p i r o x ê n i o, c o m feì_
ções que s ugerem fo rma ç ão a parti r do mesmo , através de reações
retrometamõrfi cas.

Al ém das feì ções descli tas, as bi oti tas ai nda podem
ocorrer dos diversos modos cj tados a segui r, que sugerem dife
rentes etapas de formação:

lncl usões a nredondadas de bjotitas em ortopì roxêni os , cl.j no_
p iroxônì os e, ocasionalmente, granadas, sendo s eus contornos
bas tante nítidos (Foto 6).

2. Cristais de biotìta const.i tu,i ndo parte
ortopirox6njo, po rãm apresentando com
bruscos, s ugeri ndo transformação parci
de recristaì i zação (Foto l2).

dos pseudomorfos de

os mesmos, contatos
al em biotita, seguìda

3. cristais intersticiais de biotitas assoc.i adas aos pi roxênìos,
plagioclásios e outros minerais, desenvor vendo texturas ora
granob I ãs ti cas, ora lepìdoblãsticas (Fo tos l, 3 e 7). 0eve
ser enfa ti zado que o es tudo de pa rti ção de elementos, rea.ì ìza
do a pa rti r dos dados de mi crossonda el etrôni ca , lltos t rou
equi líbrìo entre biotita e o rtop i roxên j o coexj s tentes , suge
ri ndo cristalìzação ou recr.i stal ização na fãcj es granul i to,

4. Cristais fi nos e es fi apados desenvol vi dos en fraturas e cli
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vagens de o rtop i roxênì cos , podendo estar o.i entados. As ve
zes, tambóm ocornem manchas di fusas de fi nos agregados de
bioti ta em pseudomorfos e em cristais de ortopiroxônio não
'älterados" (Foto l0).

5' c.i stais grosse iros de biotita i nterpenetrados em ortopì roxô
nios "al terados',. Essas bi otì tas , às vezes, contâm quartzo mi
cr0granul ar entre suas Iamel as, parecendo, em mu.i tos câsos ,

tratar-se de intercrescimentos secundãrios, feições que suge
rem formação a parti r dos ortopiroxônios. Também oconrem cris.
tais grossei ros de biotita englobando poiqui r i t.i camen te pìro
xônios "aIterados,l .

6. Cristais de b ioti ta, ãs vezes com bo rdas curvas, contornando
grãos de ortopi roxônjo.

7. Bioti tas fì nas mais craras cortando tanto os ortopì roxênios
como todos os outros mi ne ra is (Fo to l3).

Essas feições sugerem que, provave lmente, parte da
bi oti ta jã es tava presente antes do me tamorfì s mo granuìítìco, ten
do havi do também cristarizações e/ou recristaì ì zações durante o

mesmo' como indicam os dados de mi crossonda eretrônica que serão
discutidos posteriormente. No entanto, di versos es tág i os de for
ma ção de b íoti tas, através de neações retrometamõrfi cas de orto
piroxênìos, também são s uge ri dos , seja por g rãos fi nos e esfia
pados desenvol vi dos a pâ rti r de cl i vagens e fraturas desses mi
nerais, seja pelas reìações de interpenetração entre esses dois
minerais,com formação de quartzo secundãr.i o. A formação de bio
ti tas a partir de hornbr endas tamb6m foi observada em mui tas se
ções del gadas de Surubim. Ainda ocorreu desenvor vimento de bio
ti tas numa fase tardia, i ndj cado peìa presença de agregados fi
nos que cortam todos os outros mìnerais.

As bìotitas pos s uem geralmente co lorações avermel ha
das, com forte pleocrojsmo, variando de castanho avermelhado (o),
ati ngindo tonal ì dades vermel has a castanho avermel hadas mais es
cu ras em B = y; as biotj tas arredondadas engl obadas por^ ortopi_
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roxônios e, em muitos casos, as formadas a partir dos mestnos,
bem como as biotitas em equilíbrjo com esse mineral, possuern co
ì o rações e propriedades ópti cas ge ra I mente semelhantes. A.ì nda
exi s tem bi oti tas de coloração mais cl ara, vari ando de tonalida
des cas tanhas à cas tanho cl aras, prìncipalmente as que const.i
tuem os cristaìs mais finos posteriores, ou ainda as que ocorrem
c omo inclusões e manchas difusas no interior dos pseudomorfos de
piroxônio. são biaxia'i s negati vas com ângu r o 2V muì to prõximos
a ze ro.

Esses minera.i s mostram estruturas que indicam terenl
sofri do ma is de umâ fase de deformação. Apresentam, mu.i tas ve
zes, mi crodobras l ocais, havendo uma concentração de opacos em
seus ãp ices. 0correm tambõm, em certos casos, c omo cristaìs in
tensamente fraturados com preenchimento de quartzo fì no recri s

ta1ì zado, i ndi cando j ntensa s jlicif ì caçã0.

As biot.i tâs apresentam maior res.i stôncia ãs trans_
formações retrometamórficas e/ou hidrotermaìs que os demais mi
nerais. Nas amostras mais ,h I t e r a d a s 1,,.0 b s e r v a m _ s e apenas cristais
com reg ì ões des col ori das ou com trans formações parcìais para
cl ori ta e quartzo, com desenvol vimento de opacos fi nos secundã
ri os, agu I has de ruti I o ou fi tas de leucoxân.i o. Tambõm ocorrem
cri s taj s descol orì dos, com formação de magneti tas secundãri as.
Cl ì nozoi zj ta e prehnì ta entre I amel as de bjotita, fonanl local
men te observadas.

Biotitas fj nas de coloração ma.i s clara podem ajnda
0correr em fai xas or'i entadas, junto a plagioclásjos de granuìa
ção fi na e massas clorít.i cas, em regì ões de fraturas e falhas.

Granadas (Aìmandì na )

0corre sob a forma de grãos anédricos isõtropos, de
contornos arredondados e cororação rosada, gerarmente constituin
do cristaìs poiquirobrásticos. podem eng ìobar plagiocrãsi o, bio
t ita, ortopj roxôni o, q ua rtzo arredondado, opacos e, ãs vezes,
anfibõl i os fjbrosos ìncol ores, provavelmente resul tantes
trans formações de pi roxônì os.

de
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As granadas encontram-se associ adas â plagiocìá
sios, bi oti tas , ortopi roxêni o e quartzo. A assocj ação granada +

cì.i nopiroxônio, embora presente, foi raramente observada, ãs ve
zes com desenvol vimento de textura sìmpìectítìca de ortopi roxã
nio e plagioclãsio.

A granada é encontrada em todos os ti pos ìi tológicos
descritos, ocorrendo em bandas areatõrias, de modo intersticìar.

Ela se apresenta normalmente bastante fraturada. Al
terações para cloritâ,com 1ìberação de quartzo,são geralnlente
observadas nas bordas e nas reg i ões de fratura. 0casìonaìmente,
ocorrem cristais quase t o t a l m e n t e 'h I t e r a d o s,, c o n s t .i tui ndo pseudo
morfos cl oríti cos. Ar gumas feì ções discutidas podenr ser v.i stas
nas fotos 2, ll e 19.

Quartzo

Constitui cristais anédricos, ìnequìgranu.l ares, un.i
axiais pos i ti vos, apresentando, muitas vezes, exti nção ondul an_
te; tambãm ocorre sob a f orma de grãos recr.Í stal.i zados.

Em amos tras das Unidades 1 e Z,geralmente ocorre co
mo c.i stais es ti ra dos e ori entados , com exti nção ondulante, con
cen trados em fa j xas junto aos plagìoclãsios e ra nos m.i nerajs mã
fi cos. Po de ai nda ser observado i ntersticiarmente nas rochas de
todas as unidades descrjtas, em quantidades bastante variáveìs,
onde cons ti tuem g rãos menores, algumas vezes desenvolvendo ¿e¡_
turas em mos ai co. Nas rochas mi nera I i zadas , o qua rtzo nonmarnlen
te ocorre apenas como acessõri o e/ou como produto de algunas
reações retrometamõrfi cas. I nc I usões arredondadas de quartzo erìr

pi roxôni os, granadas e pìagiocìãs jos com a ì guma al teração e, ain
da,em anfibólios secundãrios formados a part.i r de piroxêni os, são
mui to freqüentes. Tambérn õ observado quartzo entre lamelas de
b ioti ta, ou a inda i ntercresci mento entre esses mìnerais, em ca
sos onde a biotita pa rece estar sendo fo rma da a pa rti r de orto-
pì roxônios. Em certos bioti tj tos exi s tem faixas de quartzo re
cristalizado.
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As i ncj usões arredondadas de quartzo que ocorrem nosplagioclãsios e micnocrínio parecem indicar uma siricif.i caçãc de
corrente da transformação desses mineraìs em serìcita, carbona_
to e epìdoto, com liberação de sirica. Nes s as i ncr usões não fo
ram obse rvadas as exti nções onduì antes, comuns nos crista.i s de
quartzo estirados e orientados, s ugeri ndo serem proveni entes de
outra ge raçã0.

Nas rochas gnãi ss i cas são comuns os intercrescimen-
tos mi r"nrequítìcos entre quârtzo e pìagioclãsios, além das .i nclu
sões arredondadas discut.i das.

Ess e mjnenal po de aj nda ocorrer sob a
tais microgranulares, dispostos ao redor de m.i crocl
zes, também de ortop.i roxôn j o .

forma de cris
Ínio e, ãs ve

São ai nda freqüentes vênur as secundãrias const.i tuí
das por q ua rtzo, ou ainda fa i xas de quantzo e plagioclãsio fra
turados' com preenchimento de mater'í al crorítico. Nessas ra.i xasl
o quantzo e o plagìoclásio podem ocorrer como grãos totalmente
q ueb rados e angu I os os, rodeados por materi al fi no mì loníti co,pa
recendo tratar-se de verdadei ras brechas. Quartzo mì crogranul ar
também é observado em faixas milonitizadas. tsse mineral tam_
bém õ observado em veios pegmatõides, onde constitu.i crista.i s
ma iores , an6dri cos' associados a pragiocrãsios e microcrínio.

Cristais grosseì ros de quartzo, de geração posterìor,
podem engì obar plagiocìãsios al terados, pseudomorfos clorít.i cos
(provaveìmente de antigos piroxênios) e zircã0, ou mesmo, grãos
menores de quartzo anterior.

Ai nda ocornem, em rochas de todas as unidades, mìcrofraturas preench.i das por clorita, carbonato e quartzo, ãs
vezes c0m grandes concentrações de epi doto em meio a mateì jal
muito fi no. Essas são fe.i ções bastante pos teri ores, uma vez que
c0 rtam todos os minerais, "aì terados " ou nã0, e at6 a.ì g umas vênulas de quartzo fino e/ou de pegmatóìdes descritos ante'i ormente.
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MicrocIinio

Cons tj tu i cri stâis anõdri cos, i nequi granuì ares, asso
ciados a quartzo e pl agìoclãsios, s endo pri ncì pal mente observa-
dos nas rochas gnã iss i cas e em vejos pegmatõides.

Ge ra I men te é pertítj co, em fi nos fìlmes e vônulas,
e possui geminação em grade normalmente bem desenvolv.i da. pode

apres enta r contornos i rreguìares, encontrando-se, em ce rtos ca
sos, ro dea do por albitas de hãb.i to tabular.

0casionalmente engl obam quartzo arredondado, zircã0,
apati ta, bi oti ta e mesmo pì agiocìãsios.

Geralmente encontram-se bem menos,, al terados', que os
plagìocìãsios, embora senicitizações estejam quase senlpre pì e

sentes.

Em certos pegma tõì des brechados podem cons t ituj r me

gacristais, ãs vezes, mui to fraturados e venuì ados por quartzo
mjcrocr'i stal ino, clonita e, ocasionalmente, epidoto, apresentan
do bordas mìcrogranulares formadas pel o prõprio mi croclîn.i o ou
por plagioclãsio alterado. Nesses casos são comuns genrìnaçòes
defonmadas.

Em alguns b i oti ti tos fo ram observados fel ds pa tos pe
tãss j cos, com gemì nação Carlsbad bem desenvolvida, tratando-se
de ortoclãsio, de ocorrôncj a ra ra.

tspinélios

0correm ora como lamelas de exs o I ução segundo o pìa
no (100) de magneti tas, ou a inda de modo i n t e r s t i c i a I , a s s o c i a d o

aos óxi dos de ferro e ti tâni o, ao ortopì¡"oxênio e ã bjotita, em

certos casos formando uma textura granoblãstjca (Fotos 5 e 20).

0s espìnélìos granu ìares i nters tj ci ai s constituen
cri staìs anõdrjcos de contornos ìrregulares. possuenl coìoração
verde escura característica e são isótr^opos. Encontranl-se, enl

mu itos cas os , em estreita associação com b i o t ì t a s , s u g e r i n d o â
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existência de uma reração ín t ìma entre esses minerais. suas ca
racteristi cas ópti cas e químìcas, descri tas em capítul o poste
rior, indicaram tratar-se de herc.i nì tas (esp.i néì ìo ferrífero).

Em aì gumas seções deì gadas foram observados nl.i ne
rais mi cãceos fi nos junto ao es pi n6l j o. Esses mi nerai s âpresen
tam col oração pa rda bem cìana, alta bì rrefri ngênci a (co res de
interferôncia cinza amareladas com tonalidades leve¡rente azula
das), elongação negativa, sendo uniax.i aìs negativos ou b.i axiais
com ângulos 2V mui to prõxi mos a zero, parecem cons¿ì tui r restos
de biotita descolorida, ou de outro produto de transformação dos
es pì né1 ios (Fo to 20).

Turmalinas

0correm em certos bjoti tj tos parecendo subst.j tuj r o!
tros mi neraj s, encontrando-se quase s emp re em contato com car co
pi.i tas, sendo provavermente provenientes de soruções hidnoter-
ma i s .

Possuem coioração esverdeada, com fraco pìeocroismo,
em tonal i dades que variam de i ncol ores a vende azul adas. São mi_

nera is uniaxiais negati vos e cons ti tuem, na mai ori a das vezes,
cri stai s anõdri cos.

. Apa ti ta

0corre como crjsta.i s anédricos a subédricos e, ma.i s
ra name nte, euãdri cos, uni axi ai s negati vos. poss ui , mu i tas vezes,
contornos arredondados, podendo existi r cri stai s oval ados. Cons
tjtui acessório f reqllente nas roch as de todas as uni dades de:
cri tas. Em certos biotititos, ãs vezes são obs ervadas maiores
quanti dades de apa t itas associ adas e/ou engl obadas por b.i oti tas
vermelhas bem cristalìzadas. São também englobadas por plagio_
clásios, pseudomorfos de pì roxôni os e por outros mì nerai s, nos
demai s ti pos ie roch a. Em certos cas os , foram observados crjs
tais de apatita quebrados, com fraturas preenchìdas por clorjt.a
e minerais micãceos fìnos (se.i cita). Também são comuns grãos de
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apatita "alterados" pa ra nuvens de carbonato fì no e/ou venuì ados
por esse mineral.

Apatitas foram ainda observadas em vei os, on de se
enc0ntram associadas a cloritas e, às vezes, a quartzo secundá
ri o .

. Zi rcão

0corre sob a forma de cristais inequìgranuìares, usual
rnente arredondados e ova I ados , dì s s emi na dos em rochas de todas
as unì dades, mui tas vezes engl obados em quartzo, pl agioclãsio,
pirox6nìos e bì oti tâs. No cas o dos cri s tai s engl obados enr biotì
tas e anfibõl ios, são nì ti damente observados halos pleocróìcos
nes s es mj nerai s, devì do a p res e nça de eì ementos rad.i oatj vos co
nìuns no zircã0.

0s zi rcões apresentam coloração cas ta nh a e fraco
pìeocr"oismo'com I eves va ri a ções en suas tonalidades, consti tuin
do cri stais uniaxiais posì tivos. Tambõm é um acessõrjo freqüer
te em todâs as uni dades lìtoìógicas des crj tas, ocorrendo, no en
tanto, em menores proporções do que a apatjta.

. Albi ta

Al b itas fo ram obs ervadas como crjsta.i s tabulares,bi
axi aj s pos ì ti vos , em agl omerados com exti nção em leque, em ro
ch as cataclásticas portadoras de venu ìaçã0, brechação e fai xas
de cristais micrognanulares. Elas fo ram encontradas também em

vênul as fi nas e grosseiras, podendo ocorrer junto a epìdoto, cì o_

rita e calcita. Albitas tabulares também foram constatadas e|r

certas rochas gnãì ssi cas rel ati vamente fraturadas, dìspondo-se
ao redor de cr.i stais de contoì"nos irreguìares de microclínio.

. 0utros minerais

Prhenita f o.i ìdentificada enl certas amostras, cons
titujndo agregados em forma de Ieq ues , às ve zes com boas cliva_
gens basaìs (001). 0corre assocj ada a b i ot itas clori ti zadas e,
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as vezes, a cl inozoizitas.

Possu i coì oração verde mu.i to cl ara a i ncol or, conl
e I onga ção positiva, contrár'i a à das bi otì tas, e não apresenta
pìeocroismo. Provavelmente trata-se de produto de r e t r o nì e t a m o r f i s
m0 que atingju local.mente graus bâstante baixos.

Tì tani ta foì observada em a l gumas amos tras consti
tuindo mineral acessörio, encontrando-se normalnìente associada a

magnetitas, ilmen.i ta, pi roxên i os e bi oti tas. Sua associ ação com
magneti ta e i l men itas é bas tan te freqüente, parecendo tratar-se
de retrometamorfì smo a parti r desses e de outros mi nera ì s portado
res de titânio.

Epi dotos , Zoi zi ta s e Cl i nozoi zi tas foram observados
com certa freqüêncìa, reracionados a pìagiocr ãsi os saussu.i tiza
dos, granadas "semi-alteradas", anfibólios da sér'i e tremol.i ta-acti
nol ita, ou aìnda, em vênu I as secundãrjas junto a quartzo, clori_
ta e material fi no serì cíti co. v6nulas constituídas por epìdoto,
calcita e albjta em I eque são comuns em certas amostras.

0s epi dotos possuem coloração antarelada e um fraco
pìeocroìsmo que mostra varìações entre tonalidades anrareladas benl
pã1idas a amarelo esverdeadas. Nonmarmente constituenr agregados
cri stalinos muito finos, desenvol vi dos no interior de pìagiocìã
sios, mui tas vezes tornando-os opac'i ficados, embo ra cri stais rnaio
res também tenham sido observados. São resurtantes das ar terações
h idrotermai s e saussuri ti zação desses minerais. Nos cristai s maio
res suas proprjedades õptì cas puderam ser melhor identjf icadas, o

que permi t iu, em mu itos casos, sua caracteri zação como epìdoto.
Poss uem uma cl ì vagem bem desenvoìvìda, exti nção inclinada e são
bìaxiajs negativos.

Crj staj s mai ores de epì doto também ocorrem associa
dos a actinol itàs, podendo estar eng lobados por elas.

Zoi zi tas foram observadas, en certos casos, tanbónl
relacionadas à saussurì tì zação de plagìocìásios e associadas e/
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ou engl obadas por granadas " s e m i - a l t e r a d a s " . Normalmente possuenr
colorações mais c I aras que os epi dotos, tendo s ido também observa
dos grãos i ncol ores. constituem cri sta is biaxìais posìtìvos, conl
baixa bi rref r'ì ngêncìa, extì nção reta, mostrando, ãs vezes,
c I i vagem bem desenvol vi da.

uma

Em cê rtos cas os também f o.i obse rvada a cl inozoizita,
associada a plagioclásios, granadas e anfi bó l ios secundãrìos, pos
sui col oração vari ando de amarelo craro,sem pìeocroisnro, a inco-
lor' constì tui cri sta is biaxiaìs posi ti vos, de mais baixa b.i rre
fringêncìa que os ep.i do tos , com extì nção jnclinada.

Anfì bõl ios da séri e tremol i ta-acti nol ì ta ocorrem co
mo transformações de pìroxônìos ou, a.i nda, reìacionados a vânulas
secundãrias. Possuem coìoração verde pãìida a incoror, podendo apre
sentar ì eve p ìeoc roi smo segundo tonal ì dades que, ãs vezes, tendenl
a uma cor azu I esverdeada na dìreção de mai or absorçã0. São b.j a

xiais negativos e possuem extìnção ìncrìnada. Muitas vezes f oranl
observados junto a sulfetos remobi I izados, constituindo cri stais
pri smátì cos ori entados (Foto 2ì ).

RutiIo fo.i observado, em aIguns casos, corìo inclu
sões em forma de aguìhas em b ioti tas e tamb6m associado aos ó*,
dos de ferro e titânio. Gerar mente cons ti tuem cri stai s de granula
ção fina, de hãbi to aciculan, ou com forma tos i rregulares quando
j unto aos óx i dos de ferro e titânjo.

Ainda ocorrern quantidades varjãveis de m.i neraìs pr o

venientes de transformações retrometamórficas de pìroxânìos, taìs
c omo :

Clorita: Consti tuem cri stajs incolores e/ou verde claros, com
pl eocro ismo mui to fraco ou ausente, tratândo-se provavel mente de
te rmo s mai s magnes ianos. possuem baixa birrefringêncìa, sendo co
mum a observação de cores de interferência azuladas, anômaìas.são
produtos de transformação de ortop.i roxônios, const.i tuìndo, em mui
t0s casos, pseudomorfos desse mineral. Às vezes são observados no
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interior desses pseudomorfos res tos de ortopiroxênio não al tera-
dos. Constituem também produtos de trânsformação de bìotita.

Serpentj nas: 0correm sob a forma de crjstaìs jncolores a verde
pál i dos , tamb6m substi tu indo p iroxên i os. Mui tas vezes são observa
das transformações completas, com desenvolvimento de ps eudororfos
de bastita.

Talco: Também aparece com ce rta f reqüênc.i a, apresentando-se i nco
lor, sem pìeocroìsmot com alta b i r r e f r i n g ê n c i a , prìncì palmente
subs ti tu j ndo ortop j roxôni os.

Esses rninerajs ocorrem sob a fo rma de agregados muì
to finos, fìbrosos e lamelares.

Sulfetos de cobre e ferro, óxìdos de ferro e titâ
nio, além de teluretos e grafìta (Foto 22) ocorrem associados aos
minerais mencionados. Sua caracten.i zação e as paragôneses
observadas encontram-se discutidas no capitulo refe ren te aos mi
nerai s metál i cos.

5.2 - OUTRAS LITOLOGIAS

. Quartzi tos e Qua rtz i tos Fe rrífe ros - Forma çõe s Ferríferas Ban_
dadas

0correm intercaladas às rochas regìonais e, ainda,
'i ntimamente associadas a aìguns corpos mìneral.i zados. São cons
tj tuídas essencj al mente por al ternãnci as de bandas de quartzo
e de magnetita.0 quartzo (20-60% ) ocorre em fajxas de crista.i s

grosse iros, estì rados e orientados, com extinção ondu I an te, in
tensamente rec|i sta'l ì zados; a magneti ta (3 a 50%) também encontra
-se disposta em bandas de cri stai s gros sei ros, estirados e orien-
tados. Lamelas de hemati ta na magneti ta, alãm de outros õxjdos e
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h i drõxi dos de fe rro (materi al I imoníti co ) provavelmente deri vados
de sua "al teraçã0", tamb6m são freqüentes. 0bserva-se ai nda pseudo
morfos cons t ituídos por cìorita e óx i dos de fe rro, de granuìação
fì na, ãs vezes engl obados em quartzo ou assocj ados às magnetitas,
parecendo tratar-se de ortopi roxônios "alterados,' , por sua sem_e-

l hança com os observados nas outras I i to logi as . pseudomorfos con
pos tos por bas ti ta, com desenvolvimento de óxi dos de ferro secun
dãri os, acham-se. presentes I ocal mente.

Em a ì gumas amos tras de formações ferríferas do San
gradouro de Pi nhões fo ram a inda observados, nas fa i xas nlais quart-
zosas ' os segu intes mi nera i s: plagìoclãsios totalmente ser'i citi-
zados e epi dotì zados, às vezes em quantì dades sì gni fì catì vas (até
30%)i cl i nopì roxên ì os (a té 30% ) também bastante ',alterados',, com
tnansformações para anfi bór i os fi brosos i ncol ores e , en certos
casos ' carbonatos fì nos pul verul entos. 0s anfìbõl ios, resul tantes
do retrometamorfismo dos pi roxênì os, encontram-se tambõm cl ori ti
zados. Granadas ocorrefii rocalmente em quanti dades pequenas a mé
dias (at6 I0%), c omo cristais p o i q u ì l o b l ã s t i c o s engrobando pì roxê
nios, plagìoclásios, biotìtas e opacos. Como prìncipa.i s acessó
r"ios são encontrados bjotitas e apa ti tas (3 a S%),

Essas rochas, na real i dade, parecem ter constituí_
do ori ginaìmente misturas de sedimentos quírnicos fenríferos corn
material pe'l íti co, tendo havi do tamb6m contribuì ções vuìcanog6-
nicas; fonam posteniormente metamorf .i sadas a facies granul ito, o
que causou intensa recrjstalização da magnet.i ta e do quartzo
(acompanhada do aumento do tamanho dos grãos ) e o desenvorvimento
das fases atualmente observadas, a parti r dos minerai s orìgÍnaìs.

, Rochas cãlcio-sì I i cãticas

Fo ram observadas prì nci paìmente no Sangradouro de
Pinhões' como lentes i ntercâl adas ãs dema is ì ì toì ogì as; na jazida
de ca ra íba ' encontram-se ìncrusive assoc'i adas di retamente às ro
chas minera l i zadas, podendo conter surfetos dì sseminados. pos-
suem compos ì ção mi neraì õgi ca var.i ada, podendo ser cl ass ì ficadâs co
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mo diopsiditos, oìivina mármores e gnaìsses c á r c i o - s i r i c ã t i c o s .

0s gnai sses cãlcio_silicãticos são compos tos essen_cialmente por bandas quartzo fe r ds páti cas, ar ternadas com faixas
onde predomi nam cl inopi roxênio, hornblenda e pìagìoc.ì ãsìo; podem
ai nda conter ortopiroxênio, micnoclinio e acessõr.i os como epidoto,ti tani ta, magnet ita, z i rcão e apati ta. poss uem textunas granobìásti cas inequìgranulares, com bandamento gnáissico bem ausenvol ui ¿0.

0s diopsidjtos são rochas de granuìação med.ia a gros
sei ra e coì oração es verdeada ' cons ti tuídas essenc.i armente por cri
nopi roxôni os, podendo conter quanti dades variãve.i s de .ul.i tulhornblenda e forsterita e acessõr^ios como t.i tan.i ta, apatita, espìnõlio verde e, em aìguns cas os , quartzo. possuem texturas grano_blãsticas poììgonaìs equi granulares. Essas rochas podem gradar amã'rmores com di opsídì o e a olivina mãrmores, com o aunìento nasquôntidades relativas de calcjta e forsteri ta; esses mãrnlores tarnbém possuem granulação mõdi a e texturas granoblásticas .qrjn;;_nulares,

Dìopsiditos e ol.i v.i na mãrmores, com quantidades elevadas de an idrj ta, foram descritos, por vãrj os autores, na ár"ude caraíba ' cons ti tu i ndo rochas com texturas granobì ãs tì cas por ì-gonai s equigranurares ' mos trando associações de equì ì ibrìo entreo diopsídio e a an.i dr".í ta.

De modo gera.l , as rochas c ã I c i o _ s i I i c á t i c a s são consti tuídas por:

- c lì nopì roxên ios verdes claros a incolores (d.i opsídio),em qua!tidades bas tante variãveis (O_90%), podendo mostrar transforma_
ções para anfibõlios (tremoììta), c.l orjtas, caìcita, epidoto,t_ì.tanita e outnos filossilicatos fi nos. Em alguns casos, consti
tuem cri s ta is p o ì q u ì ì o b I ã s t i c o s engìobando pìagìoclásjos, op;cos e quartzo,

Carbonatos (0-70"/") , essencialmente calcìta. 0corre ora na ntatli z, no caso dos mãrmores, ora como lnineral acessórìo intertticial, nas dema i s I i tol ogi as, ou ainda, como produto das trans
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formações dos c l i n o p i r ox ê n i o s , nos di ops ì di tos, nes te caso
cristais fi nos e pulverulentos.

como

- Forteri ta (0-ZS%), ocorre em maìores proporções nos ol i vina
mãrmores, normalmente como c.i staìs de bordas arredondadas, as

, soci ados aos carbonatos. podem se apresentar frescos e, algumas
vezes, serpenti ni zados.

- Plagiocìãsios (0-30%), muitas vezes transformados em calc.i ta e
epi doto ' 0correm de modo intersticiar nos cr i nopì roxen itos e em
ba ndas , junto ao quartzo, nos gna ì s ses, nos quais podem apnesen
tar jntercrescimentos mi rmequíticos. Apresentarn compos i ções va
ri ando de oligoclãsio a andes.i na.

- Flogopita (0-20%) , com pìeocnoismo variando de castanho craro
(cr) a vermeìho acastanhado (ß), ars vezes com co 10nações esver
deadas j ocorre como man chas ao I ongo de c lì vagens de cììnopìro
xên i os e anf ibórios e' aìnda, de modo intersticiar, âssociando-
se a ep idoto, clorita, carbonato e opacos e, às vezes, a apatj
tas.
Em a ì gumas amostras de nochas cãrcio-si r i cãt i cas foram observa-
das bi ot i tas ao i nvés de flogopitas.

Quartzo (0-30%), ocorre ora
so dos diopsiditos), ora em

gnaì sses cãl ci o-s.i ì i cãti cos )
'l ares ondç comumente possuem

Microclínío (0-20%), 6 encontrado
cãl c i o- s i I i cãt j cos , f reqüe n teme n te
globar" quantzo arredondado. Também
dì ops ì di tos com anj dni ta, segundo

como cristais di ssemi nados , (no ca
fai xas junto aos pìagioclãs.i os (nos
, sob a forma de agregados lenti cu_
exti nção ondul ante.

prì ncìpalmente nos gnaisses
sem "alterações,,, podendo en
oconre como acessõri o nos

Figuei redo (l981).

Anidli ta (0-60%), descri ta na ãrea de Caraíba por Lì ndenmayer
('l98'l), Fì guei redo (1981) e Mandetta (1982 ) . cons ri tui cristaìs
I ímpi dos, associados ao di opsídio, com texturas granoblãsticas
po li gonaì s. Esse minerar não foi observado nas amos tras de Suru
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- Hornbl endas (0-r5%), com pleocroì smo var.i ando de verde a cas
tanho ' São ì mportantes pri nciparmente nos gnai sses cárcio-sì ì.i -
cãti cos , cons ti tui ndo cristaìs a nãd ri cos a s ubõdri cos . Aìgunscristais possuem tonar i dades azuradas. Às vezes ocorrem comoproduto de transformação de pì roxônios; por outro lado, podem
apresentar transformâções para tremolita, calcita e clori ta.

Anfiból i os fi b ros os são incolores a verde claros e ocorrem co
m0 produtos de substì tuì ção de pì roxônìos (tremoì i t a - a c t i no r i t a ),pode n do também apresentar a I te ra ções parâ cl oli ta e carbonatos
f i nos puì verulentos.

Granada (0-10%), é observada em certas amos tnas, onde pode estar associ ada ã biotita, pi roxên i os , quartzo e plagioclásio. Enrcertos casos ' cons ti tuem cristais poiqu.i robrãsticos engìobando
os mi neraj s citados e opacos. Sã0, mui tas vezes, venul adas pormaterial cl oriti co fino.

Grafi ta (0-10%) , tanrbãm ocorre, em certos casos, nas rochas c ã_.ì
c i o - s i l í c á t i c a s , sob a forma de c.i stais lameìares, com oli enta
ção paralela a dos mj nerai s m.i cãceos

Tj tan i ta (j -S%) , cons ti tui acessõri o comum nas rochas cãlcio_
si I i cãti cas ' Nos di ops i di tos 6 observada sob a forma de cristais
arredondados i nters tici ais, assocjados aos cì inopi roxênì os, óxidos e, em certos casos, sul fetos, Nos mãrmores pode uarut^ urro_
ci ada a carbonatos, epi dotos, clinopiroxôn.i os e, às vezes, a0pacos, Tamb6m ocorre como cnistajs menores, englobados en cl.inopiroxe-nìos, bem como em vei os , junto a quartzo e epidoto. pos
sui co I oração castanha, com pl eocroi smo va.i ando de amarelo craro para amarelo pa rdo , até ati ngi r uma tona I i dade castanha ca
rac te rís ti ca.

0utros acessõri os que podem ser observados nas rqchas cãlcio-si l i cãti cas, cons ti tuj ndo, enl conj unto, proporções ìnferiores a 5% são: apatitas euõdricas a subédricas, zìrcão nor,,,ai
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mente de formas arredondadas, magneti tas e, em ce rtos casos, espi
nél ios verdes, i ndi cando contrjbui ções pelíticas e/ou de rochas
eruptivas bãs i cas . Pj rroti ta e outros sulfetos também es tão pì"e-
sentes em certos casos. 0cas i onal mente também foram observados or
topi roxôn ios e biotitas.

. Ve ios Pegmat6ì des

São cons ti tuídos essencialmente por quartzo e felds
pato potãs s i co de granu 1ação grosseì ra, com bi otì ta localmente
presen te em quantidades variávejs. As ve zes eng l obam porções de
rochas granulíticas de compos i ções norítj cas e p ì a g i o c ì a s í t i c a s ,
no rma I men te bastante ''al teradas ". Comume n te encontram-se i ntensa-
mente epi doti zados e clor'i ti zados, além de apresentar efejtos ca
tacl ãs tì cos , com desenvolvimento de texturas característj cas.
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F0T014ICR0GRAFIA l - FS-5716 - lO9,l5m. Granulito biotita norÍtico
(U.2). Aumento: (180x). NÍcois pafalelos (//). Cristais de plagio
clásio (l) associados a ortopiroxeníos (2) e a biotitas castanho-
avermeìhadas (3). .0px con "alteraçã0" incipiente segundo planos de

cl i vagem e fraturas, Apatita (4) e metãl icos ocorrem como acesso
rios,

F0T0MICR0GRAFIA 2 - FS-5176 - 94,03m. Granuìito granada quartzo norítico (U.2). (ìsox). Nicojs cruiados (X). p ì a g i ó c I ã s i o s ' i i I ãiso=ciados a ortopirox6nios (Z),9ranada (3)'e quaitzo (4). 'Aóatitã
(!)-ocorre como acessorio. 0s opx apresentam-se bastitizados com
nucleos preservados.
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F0T0l'IICR0GRAFIA 3 - FS-6514 - 183,24n. Granulito qabronoritico com
h o r n b 1 e n d a - ( U . 2 ) . (180x). N.X. 0rtooi roxôn i o (l ) i clinooiroxônio(2)+ biotita(J) e c ì i n o p i r ò x ô n ì e ( 2 ) + piagioctãsio(4) + biotita(3).
0px apresentam "aìterações" a partii" dãs bordas planos de cliva-
ge¡n e fraturôs (talco). Plagiocìãsìos s a u s s u r i t i i a d o s . Texturagranoblàstica,

lüL--.r.iãà
F0T0HICRoGRÂFIA 4 - FS-61l8 - 'ì26,82m. cranulito norítico com fai
xas biotíticas (U.3). (tOOx). N.X. 0 r t o p i r o x ô n i o ( 1 ) com bordaî
arredondadas, transformadas ent talco. Cri stai s menores de opx to
tqlrnente transform¿dos ou^com núcleos preservados. Alteraçiies tam
ben em fraturas. Apatita(z) (extinta) e metálicos. Texturá granõ
blãsticâ-
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FoToItIICRoGRAFIA 5 - FS-6llB - 40,43m. cranulito Diroxenítico comfaixôs de.quartzo e magnetita (U.3). (lSOx), N./7. Associação: or
t0pìr0xenìo{ ¡l + espi nel i o v e r d e ( z ) ( h e r c j n i t a ) + magnetj ta(3) ãapatita acessõria (4). 0rtopìroxenros quase semDre con boràaÁ cloritizadas, Textura granobìãstica,

FoI0MICRoGRAFIA 6 - FS-6ìì8 - l26,BZm. cranulito norítico com faixôs biotiticôs (U.3). (lBOx). N.,//. O r t o Þ i r o x ô n i o { I ) transformadõ
em fìlossilicatos (talco), englobando biòtitas caitánhas arredon-dadôs(2) e sulfetos finos pulverulentos, associado à magnetita e
sul fe tos .
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FoT014ICR0GRAFIA 7 - FS-6llB - t26,g?n. cranuìito noritico com fai
xas biotíticas (U.3). (lB0x). N.//. Pseudomorfos em ortopiroxôniõ,
constituídos por a n i i b ô I i o s 

' f i b r o s o s ( ì ) e por taìco(2), ðn9ìoban-
do sulfetos finos pulverulentos e associados a biotitas casta-
nhas(3). Suìfetos finos entre lamelas de 6iotita. 0pacos: magneti
ta e sulfetos. Textura granobìãstica.
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FOToI{ICRoGR^FI^ B - FS-6118 - 126,82m. cranulito norítico com fai
x¿s biotíticas (U.:). (ìB0x). N.X. Pseudontorfos em ortopiroxênio-
cons ti tuì dos por acti no ìi ta (1) e talco(2), opaci ficados por sulfe
tos finos. Associados a rÍagnetitas, biotitas(3) e pìagioclãsios
s a u s s u r i t i z a d o s ( 4 ) . Bi o ti tas " s e m i - a 1 t e r a d a s " , preenchi das por
suì fetos f inos.
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F0T0HICRocRi\FIA 9 - FS-6118 - 126,82m. cranulito noritico con fai
xas biotíticns (U.3). (lBox). N.//. 0 r t o p i r o x ê n i o s ( I ) parci aìnen.
te transformados em anfibõlios(2) e talco(3), opacificados por 6xido: (magnetita) e sulfetos finôs puIveruìdnIos, engìobando crisltðl arredondado de biotita(4) e aisocjados a piag.iõctãsios inten-
samente s a u s s u r i t i z a d o s ( 5 ) . Te xtu ra granoblãsti ca.

\

:l

nllu"t " \,14 ( , .i, 'qi".I.fa'' ,..i4. ",!Jit

FoTollICR0GRi\FI^ l0 - FS-5716 - 107,11m. cnaisse de composiçáo en
derbítica (U.l). (ì80x). N.X. 0 r t o p j r o x ê n i o ( I ) associado a p1ã
gioclãsio(2), quartzo(3) e minerais metá1icos. Cristais finos e
irregulðres de biotita(4) desenvolvem-se segundo direções de clj
vagem e bordas de ortopiroxônio, sugerindo sua forrf]ação a partii
do nesmo.
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FoTotlICRoGR/\FIA lt - FS-6'lìB - 34,50m. cranul ito grônada biotita
piroxenítico {U.3). (lB0x). N.X. Granadas muito fráturadas(l ), ôs
sociadas a o r t o Þ i r o x ê n i o s ( 2 ) (às vezes engì obando-os ) e a magne-
tr ta.

F0T0Ì'IICRoGRAFIA l2 - FS-6llB - ,]26,82m. cranuìito noritico con fajxas biotítjcas (U.3). (lgOx). N.X. pseudomorfos en ortopi 
"orênìos 

ifl(talco, oxjdos e suìfetos finos) associados a pìa9iocìáiìos sausèu'ritizados(2) e metãlicos. Biotita(3) constjtuj paite do pseuàomór:fo central e apresenta contatos relâtivamente biuscos cotr o Ílesmo,sugerindo transformôção oÞx * biotita, seguida de recristalizaçãó
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FoT0¡IICR0GRAFI/\ l3 - FS-65'ì4 - 183,24m. cranulito gabronoritico com
hornblenda (U.2). (180x). N.//, C I i n o p ì r o x ô n i o ( I )englobando hornb]en
da castanha(2), associado a plðgioclãsio s a u s s u r i t i z a d o ( 3 ) e ortt
pìroxenio(4). Biotitas castanho claras(5) cortam esses minerais,
Textura granoblãsti ca.
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FoT0t,|ICRoGRAFIÂ l4 - FS-5716 - 126,80m. cranutiro biotita p.i roxenîtico (U.2). (ìB0x). N.//. C ì i n o p i r o x â n ì o s { I ) jnctuindo crist¿iIfin0s de biotitas castðnho a v e r n e I h a d a s ( 2 ) , assocjados a plagìoclãsio s a u s s u r i t i z a d o ( 3 ) . 
. 
A s biotitas apredeátarn bordas ì rreguì ãres,-

enc0ntrônd0-se orientadas segundo aS clivôgens dos c I j n o p i r o x e n j o s i
:::g:-l:]gõ.r sugerern sua foimação a parti É dos mesmos. iextura grå
noDIasf,tca.
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FoToMICRoGRAFI/\ l5 - FS-5i16 - 126,80m. cranuìito biorit¿ piroxeni
tico (U.2). (180x). N.//. c I ì n o p ì r o x ê n i o ( I ) incluindo hornblendas-
orientadas(2), Feìções que sugerem transformações de opx em hb cas
tðnhas, que por sua vez, originafn hb esver.deadôs mais claras. -

F0T0MICRoGR^FI^ 16 - FS.65l4 - ì86,51m. cranulito hornblenda piro-
xenítico (U.3). (1S0x). N.//. 0 r t o ó 

j r o x ô n ì o ( 1 ) + c I i n o p i r o x ê n ì o ( 2 )+ hornblenda castanha esverdeada(3). 0px com transfornações para
talco, nas bordas, planos de clivagem e fraturas, Textura grano-
bl ís t i câ

lJ
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F0T0HICRoGR^FI/ì 17 - FS-6514 - 183,24m. Granul'i to gabronorÍtico com
hornblenda (U 2). (lB0x). N.//. 0 r t o p i r o x â n i o ( 1 ) + hornbìenda es
verdeada(2)'+ piagioctáÁio(3j e ortoþiroxênio + ' c 1 i n o p i r o x ê n i o ( 4 ) 

-
+ plagioclãsio. 0px pouco "alterados" nas bordas, planos de cliva
gem e fraturas. Pìaqioclãsios parcialmente s a u s s u r i t i z a d o s . fextu-
ia granobìãstica.

1-".&. \

¡i{li q l
t -r'i' .;l¡ ,fr

F0T0¡lIcR0GRAFIA l8 - FS-6316 - 146,27n
xas de hornblenda (U.2). (180x). N.//.
terados" e opaci fi cados (l ), associados
zados(2), hornblendas castanhas(3) e a
tica.

. Granul i to noríti co com fai
0rtopi roxôni os bastante "aT

a plagioclãsios saussuritil
i I meni tas, Textura granob'lás

"4#1'futr '.'
{
t
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FoT0HICR0GRÀFIA ì9 - FS-60'l9 - 80,60m. cranada biotitito (U.3).
(450x). N.X. Grànadð(l) fraturada e venulada por clorita, englo-
bando p o i q u ì I j t i c a m e n t e biotita(2). A biotita apresenta-se "zonada"
com regiões bem delimitadas, sude¡indo mais de uma fase de crista-
ì i zaçã0, encontrando-se parcialtnente "al terada ".

üßffi "f,r 
o

-.g
F0T0lilICRoGRAFIÂ 20 - caì. sub. L-Lr - 0,0m. Bioritjto. (180x).N.//.
Biotita(ì) parcialmente descolorìda associada ã magnetita, óspinãIio verde (hercjnita)(2) e â pseudomorfos clorítjcos opacificados-por sulfetos(3) (Þrovavelmente antigos piroxõnios). Micãceos finos
nas bordas e venulando a hercinita, sugerindo tratôr-se de produto
de trans formação da nesma.

l,'i I
', 1

,t l/;
(

d,ffi..i., "''Y¿i" ./ ,,
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¡tu
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FoT0MICR0GRAFIA 2l - FS-6118 - 33,'l9m. Granulito p i r o x e n Í t i c o ( U . 3 ) .(180x). N.X. Anfibõlios incoìores(1)(actinolitas) orientados e
sulfetos (ca'lcopirita e bornita) renobilizados. Feição 'ìocal. Tex-
tu râ nêmâtôblãsticâ-

F0T0l'IICR0GRAFIA 22 - FS-5716 - 109,15m. Granulito biotita noritì-
c0 (U.2). (45x). N.//. Grafjtas(1) orientadas paralelamente a bio
titas castanho avermelhadas(2), anbas às vezes deformadas. Plagio:
clãsio saussuni tizado(3) associado a o r t o p i r o x ê n ì o ( 4 ) , Textura gra
nolepidoblastica.

¿t.t
{t¡'



6. OUIMICA MINERAL DOS SILICATOS



Fo ram sel eci onadas l8 amos tras representat.i vas dos
di ferentes ti pos I ì tol õgì cos de Surub.i m,para anál i ses em mìcros
sonda el etrôni ca, enfocando-se, principalmente, as associ ações m.i

nerais de i nteresse para o estabel ecjmento de termômetros e barô
me t ros geo'l õg icos.

0s segujntes mjnerais coexistentes foram anal isados;
ortopi roxênios + cl ì nopì roxêni os; granadas + ortopi roxôn.j os; gra-
nadas + bi oti tas; granadas + ortopi roxênj os + pl agi ocl ãs i os ; horn
blendas + ortopiroxênios + clinop.i roxênìos; e biotitas.¡ ortopJ.
roxônìos. Tamb6m foram anal isados anfi ból i os secundãri os, mui tos
deles provenientes de tnans formações de pi roxênios, além dos vã
rj os ti pos texturaj s de bj oti tas, observados nas amostras do depó
sito de Surubim, entre eles: bi oti tas l epi dob l ãs ti cas e granoblãs
ticas; biotjtas provenientes de transformações de ortopiroxênios;
e inclusões arredondadas de bjoti tas em pi roxên.ì os e granadas. tm
a ìguns casos de biotitas zonadas foram analisadas as bordas e os
núc I eos, indep en dentemen te.

Como a ocorrôncia de Surubim foi s ubme ti da a altera
ções hidrotermais e sofreu retrometamorfismo bastante acentuado,
em mui tos casos tornou-se di fíc iI a escol ha das amostras a serem
anal i sadas, certos mi nerai s apresentam-se quase s emp re bastante

"al terados" e, por isso, apenas pude ram ser anal i sados em alqunas
amostras.

Nes te capítu1o 6 ap res en tada uma anã1.ì se geraì das
características químicas dos prì nci paì s siI icatos encontrados nos
di versos tjpos I i tol ógi cos observados em Surubim. A apl i cação des
ses dados para fins geotermométri cos e geobaromõtricos será feita
em capítu ì o pos te ri o r.

6. ì - PLAGIOCLÃSIOS

0s plagioclãsios observados nos di ferentes tì pos ìi

l

ll'
l

j

l
l
)

I

I

:
l
l

l

l

l

l

l
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tolõgicos de Surubim encontram-se, na mai ori a das vezes, totalmen
te saussuri ti zados e al bì ti zados; por ìsso,apenas puderam ser rea
lizadas al gumas anãl ises desse mjneral.

Fo ram anal isados por microssonda el etrôni ca, pì agìo
clásios de rochas gná is s icas da unì dade I e de granulitos norítl
cos, quartzo no ríti cos , gabronorít icos e pi roxeníti cos das outras
Unidades.

0s resultados des s as anãl.i ses encontram_se nas Tabe
las lIa e I Ib, onde acham-se representados os va I ores mód.i os de vá
rì os grãos por âmos tra, os quais apresentaram compos i ções quínri
cas bastante semel hantes, tanto nas bordas como nos núc I eos , não
tendo s ido i denti ficado nenhum caso de zoneamen t0.

As demaìs composições dos plagìoclãs.i os foranl estj
madas através do es tudo detarhado das s uas propriedades ópticas,
que incluìram determi nação dos ângur os mãx imo s de exti nção das ge
mì nações e cons i derações sobre os índ ices de refraçã0. Fo ram obtì
das as seguìntes va ri ações composicionais para os pì agìoc1ãsìos
dos dj ferentes ti pos ì i toì õgì cos :

a) Rochas gnãiss j cas da Unj dade 1: An*
apresentam compos ições maì s al bítì cas

AnOU; em aìguns casos,
An9-ì2.

b) Rochas bandadas da Unidade 2:

. fa ixas de granulitos noríti cos: An44_52

. fa ixas de granulitos gab ronoríti cos e gáb ri cos : An40_70

. fajxas quartzo- fel ds pãti cas : An,r_OO

c) Rochas mi neral j zadas da Uni dade 3:

granulitos noríti cos: AnOU_U.,

granuì ì tos pi roxenít icos: An24-gs

Esses valores são bastante coerentes con os obtidos
através das anál ì ses químicas por mj crossonda eletrônica.

I'las Tabelas IIa e IIb observa-se que a rocha gnaís
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TABELA I I.a
-ltc0MP0stçA0 0utMIcA DE pLAGT0CLAST0S

granuì itos granul j to
noríticos (U2) gabronoritìco . gnaisse(Ul )- 

4 

---=--. 

- 
44 

--------t t--j--

Total 100 , 
'l9 100,14 99 ,37

Amostra

si02

41203

Ca0

Nar0

Kzo

Si

A]

Ca

Na

K

Ab

An

0r

57 ,71

27 ,06

Y, JJ

5, B4

0,25

56 ,39

28,3B

I0,36

5,85

0,16

'l00,63

.l0,062

5,969

I,980

I,850

0,036

.l6,031

3,866

47,85

51 ,22

0,93

58 ,09

26,77

8,96

6 ,02

0,30

53,90

44,3t

I ,7B

59,51

25,56

7,42

6,64

0,24

Fõrmul a tstrutural com base em 32 0xjgônios

10,313

5,699

I ,786

2,023

0,057

16,0'l2

3,866

52,33

46 ,20

1,47

10,377 10,653

5,637 5,394

1,714 1,424

2,085 2,303

0,069 0,055

.l6,014 
16,047

3,868 3,782

60,89

37,65

I,45
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TABELA II,b
-tcoMposrçÃo 0u ir,rr cA DE pLAGrocúsros
(Dì spersão de Energ.ia)

glanul 'ì to granul i to qranuì i to
norì tico (U2) gabronoritico oiroxenitico

Amostra ' 4 lzs,J ¡lß¡- 
-B/sJ-_----

si02

Ti02

Al^0^

Cr^0.

Fe0,

Mn0

¡4S 0

Ca 0

Na20

Kzo

Total

Fõrmula Estrutural com base em 32 0xigônios

56,69

0,0t

^- ;-

o,ol

0,14

0,0ì

9 ,30

6,25

0,36

100,03

l0,192

5,776

0,00't

0,002

0 ,022

0,002

I,791

2;lB0

0,082

t5,968

4,080

44,I9

2 ,02

56,93

0,04

26,90

0,t3

49,60

0 ,02

0,50

- 0,04

8,97 t4,84

6,31 3,32

0,3't 0,08

99,59 100,55

s't

AI

ti
Cr

FtT

Mn

Mg

Ca

Na

K

z

x

Ab

An

0r

10,262

5,7t6

0,006

0,019

1,732

2,205

0,071

ì5,978

4,033

55,01

43 ,22

1,77

9,033

u 
]oo

0,003

0,076

0,0t0

2,896

I,ì73
0,019

t5,933

4,177

28,70

70,84

0,47
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sica (Am. 5 - FS. 57r6 - i07,1 rm) contém pragiocrãsios de composi
ção mõdi u An37_65; os plagioclásìos de granul.j tos qua rtzo noríti_
cos e norír'í cos (Am. 4 - FS. 5j16 - 94,03m e Am.6 - FS. 5716
'I 09,15m) possuem composições médias var.í ando entre An44,l9 e
AnSl ,ZZ; nos granulitos gabronoríticos (Am. 44 e 44.J _'fi. OSlq_
183,24m), os teo res de anorti ta va'i am entre 43 ,22 e 44,31 moles%;
e os plagiocìãsios de uma amostra de granuììto p.i roxeníti co! com
orto e c1ìnopiroxênio (Am. g - FS. 57)6 - 1 2 6 , g 0 m ) , a p r e s e n t a m com
pos i ções médi as em torno d. An 70, g4.

0bserva-se que as compos.i ções da maioria dos plagìo
clãsios analisados situam-se no campo da andes i na, isto õ, entre
An 30 . AnUO, emb o ra tenham sido ob ti das compos i ções diferentes no
caso das amostras 6 e 8, onde fo ram encontrados teo re s nrédi os de
51 ,22 e 70,84 mol es% de anort.i ta, respecti vamente. Essas conìposì
ções ìndì cam tratar-se de pìagioclãs ios pertencentes aos campos da
labradorita e labradori ta-bitownita, segundo os dados de Deer, How.i e
e Zussman (197j\.

0s plagioclásios dos granuì ì tos de Surubim apresen
tam ai nda uma certa quantidade de mol écul as de ortocrãsio, varian-
do entre 0,47 e 2,02 noles%.

Nas amos t ra s es tudadas pelo método de djspensão de
energia (Tabeìa IIb), foram ainda anal isados outros elementos, tais
como: titânì0, ferro, magnésio e cromo,que ocorrem em quantidades
men0res.

6,2 - GRANADAS

As granadas ocorrem, aleatorìamente, em rochas de to
das as un idades descri tas, normalmente como cristais poiquìlíti
cos, mu itas vezes fraturados e venul ados por clorita, o que cau
sou certas di fi cul dades na seleção dos grãos a serem anaì isados.

Foi determinada a compos ì ção quimi ca de granadas de
bjotititos (An. l5 - FS. 6019 - 80,60m), de granul itos granada-quart
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zo norítjcos (Am. 4 e Am. 4J - FS. 5716 - 94,03m) e de granulitos
granada-bìotita piroxenítjcos (Am. l8 e Am. l8J - FS.6llg - 34,SOm).

Nos b ioti ti tos, a granada encontra-se associ ada à

bioti ta, podendo engìobã-1a; nos g ranu l itos pi roxeníti cos, foi
prì ncì pal mente observada a associação granada + b.i otita + ortopi
roxônì o; e nos granul i tos no rít ì cos, s ão comuns as paragôneses l

granada + biotì ta e granada + o rtop iroxôn io + plagìoclãsio + quart
zo. A assoc iação granada + cl ì nopì roxônì o foj observada raramente
em certos ti pos ì ito1õgi cos, porém, nesse caso, não foi possíve ì ana

I isã-l as devi do aos pr"obl emas de sani dade des s es m.j nerais.

No entanto, fo ram real i zadas vãrias anãl ises de pa
res de granada e biotita c o e x i s t e n t e s , p a r a cãì cu ì os geotermom6tri
cos, assim como de associ ações granada + ortopi roxôni o + pìagio
clás io + quartzo, para ava li ação da pressã0.

As anál'i ses quími cas de granadas encontram-se nas Ta
bel as IIIa e IIIb. Tamb6m nes te cas o, foram consì derados os valo
res rnéd jos de vãri os grãos por amos tra, sempre que as conrposìções
se apresentaram unj formes ; quando foram detectadas di ferenças com
posicionajs entre os cl^istais de uma dada amostra, considerou-se
as méd i as de grãos quìmì camente semel hantes e/ou os valores obtj
dos para os minerais i ndì v iduai s. Como pode ser visto nas Tabelas
IIIa e lIIb, mesmo nes te último caso, as compos i ções apresentâdas
pelas granadas de uma dada amos tra são mui to semelhantes; no en
tanto, aìgumas vari ações composicionais são observadas em amos
t ras di s ti ntas.

As granadas estudadas são constituidas prìncìpaìnren
te pel o termo almandì na, sendo que o conteúdo de Fe0 varia de
31 ,22% (biotìtito) a 33,81% (granuì Íto norítico), correspondendo ã

variação de 4 ,080 a 4,57'l em moles% de Fe 
2+. As ìnenores propor

ções da molõcula almandina encontranì-se nas amos tras de granuì ito
piroxenitico e biotitito, que, por sua vez, apresentam nlaiores
quanti dades do termo magnes ì ano, pì ropo. As porcentagens de Mg0

situam-se entre 7,50% (6jotitjto) e 2,77% (granuljto norÍtico), re
ferentes a vari açþes de .l,748 a 0,666 nas porcentagens molares de

l'19. As variações das proporções dos componentes almandìna e pìro



TABELA IlI,à
c0¡1P0stçA0 0urHIcA DE GRANADAS
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TABELA III,b
collPos I çÂo 0uí¡ltcA DE GRANADAS

(Dispersão de Energj À )

9rônul i to grònul i tonorítlco pjroxenïtjco
Anos tra 4 /27¿ tBt32Jl5/3l5 ls/l t5/2

si02 36'9i 38,36 38,28

1102 0'04 o,o2 o,ot
At 203 20 '57 21 ,45 2t ,44

Feo 33,8t 3t,64 '5t,53

l{no 0,93 0,34 O,3S

M90 2,77 7,22 7,39

Cao 4,60 1,22 1tZ4

Tota ì 99,67 t00,25 t00,23

grônul ito
norïtico

A¡¡ostrà 4

g ra nadô biotl tlto grônull to
pi roxenitìco

l8

38,35

0,02

2t,t9
31 ,64

1,t7

4,70

t 00,6 2

6,038

0 ,000

3,931

0,002

4,165

0,ì56

ì ,'t02

0 ,599

6,038

3,933

6,002

0,264

38,40 38,39

0,03 0,03

2l ,38 2t,54

3l ,22 32 ,28

0,33 0,34

7 ,50 6,79

1,26 I,t5

ì 00,1 3 100,53

s 102

Ti02

Aì 203

CrZ03

Fe0

ù4n0

Mso

Ca0

Total

34,56

0,07

2t,95

0 ,03

33,03

0,93

2,97

4,80

5,678

0,322

3,929

0 ,009

0 ,004

4,s37

0,130

0,128

0,845

6 ,000

3,942

6,240

0 ,160

37,97

0,04

2l ,61

0,13

0,08

3ì,35

ì,ì6
4,94

4,14

ì0t,4?

5,938

0,062

3,921

0,005

0,0t5

0,009

4,t0t

0,t54

ì , r 52

0,694

6 ,000

3,950

6,t0t

0.280

Fõrmuìô tst¡r¡turaì com base em 24 Oxige_nlos

sl

nt lv

nìvl
TI

Fe

Iiln

ll9

Cô

z 6,000

x(R3+Tj ) 3,899

Y(R2) 6,162

-II\ 0,146
XFe

5,998 5,98 7

0,002 0,013

3i95t 3,938

0,002 0,001

4 ,137 4,124

0,04 6 0,04 i
I,683 1,7t9

0,204 0 ,207

6,000 6 ,000

3,953 3,939

6,0 70 6,09 7

0 ,407 0 ,41 7

6,002 6,000

0,000 0,000

3,938 3,968

0,0 03 0,003

4,080 4 ,220

0,04 4 0,045

I,748 1 ,583

0,210 0,t92

6,002 6,000

3,94 t 3,97ì

6,082 6,040

0,428 0,375

5,976

0,024

3,894

0,005

4,57t

0,127

0,668

0,796

Fõrmula tstrutural com bàse em 24 oxigênios

si

¡r lv

nrvl

TI

Cr

te

t4n

H9

Ca

z

x (R3+ fi )

Y(R2)

¡¡s
XFe*
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figura 'l8,que relacìona as porcentagens mo

+ 14n) com as de Mg, para as rochas estuda

termo grossulãrìa também es tã presente em quan ti
com o tipo I itoì õgi co estudado. As porcentagens
tuam-se en tre 1,22% (6iotitito) e 4,80% (granuti

0 componente espessarti ta, embo ra pres ente, oconre
em pequenas quantidades, havendo uma var.i ação nas porcentagens em
peso do Mn0 de 0,33% (biotirjto) a l,j7% (9ranu1ìto pìroxenítico).

Essas rel ações podem ser v.i stas nos dì agramas trìan
gulares da fi gura I9, que representam as varì ações composjcionais,
em moles%,das granadas em termos de: Ca-Fe-l4g; l,jn_Fe_Ca e !1g_Fe_lvln,
nos quaìs observa-se a grande predomi nânci a dos componentes ferrí
f e ros ,

Nas amos tras estudadas por di spersão de ener gì a, foi
anal isado também o cnomo, que ocorre em pequenas quanti dades, mos
trando a ex istôncj a de algumas p ropo rções de uvarov.i ta.

Também ocorrem pequenas proporções do componente
andradita, devido aos baixos varores de Ti e de Fe3+ presentes nes
sas granadas.

6.3 - PIROXENIOS

0s piroxênios das amos tras de Surubìm apresen tam dj
ferentes gnaus de "alteraçã0" e, muitas vezes, dì versas etapas
de transformações retrometamórfi cas, especialmente acentuadas nos
ortopiroxônios. Apes a r disso, a escol ha de cristais de ontopi roxô
nio, associados a pìagiocrãsios e b i o ti tas, não apresentou ùruitos
problemas devido ã quantìdade razoável de núcreos preservados ou
mesmo de grãos totalmente frescos em pìroxenitos e alguns noritos.
Maiores dificuldades surgìram na sereção de ortopiroxônios, com bor
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das e núcl eos não a l t e r a d o s , a s s o c .i ados a clinopìroxênios e /ou
granadas tamb õm com bordas preservadas, paragêneses importantes
pa ra o estabelecimento das cond ições de metamorfi smo.

Foram anal isados o rto e/ou cl.ì nopi roxônios dos se
gui n tes tipos l ì toì õgi cos : granuìitos no r ít icos da uni dade 2 (Am.
4 e 4J - FS. 5716 - 94,03m; Am. 6 - FS. 5716 - l09,l5m e Am. 36 -
FS. 6316 - 146,27n); granulitos norítjcos da Unidade 3 (Am. 26a e
26b - FS. 6llB - 126,g?n) ; granul i tos pì roxeníti cos (com opx e
cpx) e h i p e r s t e n í t i c o s . (ãs vezes com ar gum crì nopi roxônìo) , arnbos
podendo conter granada (Am. B - FS. 571 6 - it26,g0mi Am. l7 e l7J
FS.61l8 - 33,19m; Am. lB e t8J - FS.6llg - 34,50m; A¡n. 20 - FS.
6llB - 40,43 m; Am. 46 e 46J - FS. 6514 - l86,5.l m); granuì i tos ga
bronoríticos da Unidade 2 (Am. 44 e 44J - FS. 6514 _ 183,24m); e
rochas gnãissicas da Unidade I (Am. 5 - FS. 5716 - l07,llm). Enfa
tizou-se, sempre que possível,as associ ações mi neraì õgì cas de jn
teres s e pa ra o estabelecimento das condìções de metamorfismo.

As anãlìses químicas de o rto e cì ì nopì roxôni os en
contram-se, respectivamente, nas Tabeì as IV e V, onde são apresenta
das as porcentagens em peso dos vãr^ios óxidos e o número de cã-
tions com base em 6 oxigônios; também foram nearizados cãrcuros
para a separação do,ferro total (obtido como Feo atnavés das anã
lises) em Fe2+ e Fe3+, pel o método de pap i ke et al. (1974).

Na Tabela I V, observa-se que os ortopiroxên.i os pos
suem,normalmente,baixos teores em Ca0 (0,29% a O,g7%); teores va
li ãveis de Alr0,, podendo ser rerativamente erevados (0,6s% a 3,r9%);
Mg0 vari ando de 10 ,08% a ZB,9l% e Fe0 com val ores entre 13 ,15%
e 40,23%

Com base em algumas reì ações envol vendo os õxidos
mencìonados, têm sìdo sugeridos métodos de distinção entre orto-
pìroxônios í9neos e metamõrficos. Bhattacharyya (1971)s.ugerìu que
essa distinção pode ser f e.i ta a pa rti r de um dì agrama Mg0 + Fe0 +

Fer0, versus 41203 (em po rc en tagens em peso). ñesse di agrama são
estabelecidos do is campos: o dos ortopi roxêni os de ori gem ígnea e

o dos metamõrfícos, separados por uma ljnha bem defì n j da. 0 dia
grama Mg0 + Fe0 + Fer0, versus Al,0r, para amos t ras de Surubim, es
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tã representado na figura 20, sendo a Iinha tracejada, aqueìa defi
nida originalmente por Bhattacharyya (197'l). Considerando-se essa
reta, obse rva-s e que todas as amostras de Surubim s ì tuam-s e no

campo dos ortop iroxêni os de orì gem netamõrfi ca.

Mais recentemente, Rietmeijer (ì983), com base em

novos da dos de anãl i ses químicas, observou a exi s tênci a de uma zo

na onde os pì roxôni os de o ni gem ígnea se sobrepõe aos resul tantes
de recrjstaììzações metamórficas; defìne, portanto, um j ntervalo
de trans ì çã0, mostrando a res t ri ta uti I i dade desse di agrama e.m

muitos casos. Esse intervalo sìtua-se entre as Iinhas contínuas na

figura 20. 0bserva-se que, mesmo se for considerada essa zona de

transiçã0, a rnaìoria dos ortopiroxênios de Surubim localiza-se no
campo metamõrfico.

Rietneijer ('l983) sugere um modo mais seguro e pre
cìso pa ra a djscrjminação da ori gem dos ortopi roxôn ios, dada pelo
dìagrama 100 cal1Fe2+ + Mg + Ca) vers us Fe2*/1Fe2+ + Mg), onde os

ortopìroxônios assocjados a cl i nopì roxêni os ricos em cãlcio são
tratados s epa radamen te dos ortopì roxêni os isol ados.

Para os ortopj roxôni os não coexì stentes com cì ìnopj
roxênios ri cos em cãlcì0, é delimitado um campo !"elativo ãs rochas
ígneas mãfi cas e ul tramãfi 1u, (Xf. . 0,3), onde o conteúdo de t^lol

lastonita (l00 Ca/Ca + Fe'' + M9) õ extremamente variãvel; os or
topiroxônios de orjgem metamórf .i ca, por outro lado, sempre são ti
picamente pob nes em cãl ci o (Fi g. 2l ).

No caso dos o rtop iroxêni os coexi s tentes com cì inop.i
roxôni os ri cos em cãl ci o, o autor apresenta uma linha de separa
ção bem defi ni da entre os campos ígneos e metamõrfi cos (Fì S. ZZ) .

Na fi gura 2l observa-se que todos os ortopi roxônios
não coex is ten tes com cl inopì roxêni os ri cos ern cãl cio, da ocorrôn
cia de Surubjm, ì ocaì i zam-se no campo representat ivo de uma ori
gem metamórficai o mesmo acontece em relação aos pares orto-clino
pì roxên j os , como pode s er vi s to na fi gura 22.

Reitmeijer (1983) ajnda mostra que as conrposìções dos
p i r"oxôni os íg neos podem se mod ifì car, deslocando-se para o campo
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X 9ronulilos piroxenílicos
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¿h gronulitos ñorficos (U3)
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Þìro(ênios metoñórficoso

o Yt
\

rono 0e lroñsrçðo

divisôo oriqrnol de EHATTACfAÀYYA -\

FIG.20 - Diagramà de vàriação de H g 0 + F e 0 + F e 2 0 3 _ e m função de 41203
(porcentàgem em peso dos õxìdos) pôrð ortopi¡oiênios de diferenieõ
tipos ljtolõgicos de surubjm, móstrando os campos de ortopjroxê
nios de rochás ígncas, metamõrficas, bem como ô zonô de transiçãõ
entre os mesmos, reptesentôda pelo intervalo entre ôs linhas conti
nuàs, (Rletmeijer, ì983). A linha tracejadâ representa a dema.cã
ção enire os cômpos de òrtopl roxônios de rochas ïgneas e metam6rfi
cas de Bhattacharyya, ì97ì.

orlooiroxän¡os nõo cooxr6lenlos c/
clloóÞlro¡ânlos

pirorônlos neloñórllcos

o,5 o,r q2

Fe?/ ( Fe 2 + Mg )(cdt¡ons ?o)

0,5

FlG, 2l - Dia0ramÀ de variàçáo de 100Ca/(Ca+Fe2-+tlg) com re2*/(,e2+*.;
{porcentagem càtiônicð) para ortopiroxênìos coexistentes com cìinoÊ'
ioxônios iicos em cãìcio de di ferentes tipos litolôgicos de s.rrubir.
No djàgrama está delimitadð ¿ ìinha de separação enire os piroxênic'
de rochas ígneas e metômórficôs, segundo Rietreijer (1983).

FlG.22 - Ilesnìo diaorâma Dàra orLoDiroxënios näo coe).istentes com
clinopiroxënios ricðs em ¿ãìcio, Nô diÀgranô estã indjcàdo um dos
campoi representativos de ortopiroxênios dq rochðs í9neðs, delrÍìi-
tado por Rietmeiier (1983). Legenqa igual ã da Fì9. 20i_cìrculo! va

zìos iepresentam'a,noitra áe pjioxônios de 9rônulitos máficos e Jf
tranãficos do vaìe do Curôçá, estudàdas por Figueìredo (1981).

A lz 03(7. pesol
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representatj vo dos pi roxêni os de ori gem metamõrfi ca, como res ul ta
do de recristalizações e reequilíbrjos que ocorrem com o me tamo r-
fismo crescente, em condjções de fãcies anfibolìto superior e gra
nul i to. Portanto, pe los nõtodos des cri tos , apenas é possível con
cìuir que os ortopiroxênios de surubim fo ram cristalizados ou re
cri stalizados durante o rnetamorf ismo, embora algumas feições tex
turai s ' tai s como as inclusões poìquiIíticas de biotitas nesses
minerais, sugerem, em muitos casos,uma origem metamórf .i ca proprìa
mente di ta.

As proporções das moléculas de ens tati ta, ferrossi-
lita e v,¿ol I as toni ta dos ortopiroxônios, ob ti das a pa rti r do pro
cessamento dos dados químì cos , encontram-se também na Tabel a I V.
Pol dervaant (1947) cl ass i fi ca os o rtop iroxôni os da sér ie enstati-
ta-ferrossilìta, através das proporções da molécula de ferrossil i
ta, denominando-os de: enstatjta (FsO_lg); bronzita (Fsl0_30); hi
perstônio (FrgO_50); ferro hiperstênio (rrso_7¡); eulit; (Éiro_ro)
e ortofernossil jta (FrSO_lOO).

Deer et al. (.l978) cons i deram as delimjtações entre
os campos da ens tati ta e bronzi ta e da eulita-ferrossilita dadas
por Fs l2 e FsBB, respectivâmente, que são os valores relativos ãs
mudanças de sinal õptico. Util.i zando-se as nomencl atu ras propos
tas por esses autores, observa-se que a maioria das amos tras estu
dadas são consti tuídas por hiperstônio, seguì das por fe rro hì pers
tônio e bronzita, com proporções de ferrossiljta variando no inter
valo F, lZ - FsTO; pos s uem ainda ba.i xas proporções de wollastoni
ta, o que é uma caracteristica das rochas metamõrficas. Essas re
1ações podem também ser vistas no d.i agrama Diopsídjo - Hedenbergi
ta - tnstatita - Ferrosìljta (Fig. 23),no qual estão representados
os o rto e c1i nopi roxênjos coexìstentes de Surub i m, uni dos pelas
l i nhas de 1ìgação ("tìe ìines") que não se cruzam, ind.j ca ndo cri s

ta l ização ou recristaììzação em condi ções de equì líbri o. São tarr
bõm apresentados nesse diagrama alguns minerais não coexistentes.

0s cl ì nopi roxôn ios de Surub.i m possuem teo re s de Ca0
variando entre 20,63% e 24,06%, valores de Fe0 entre 4,65i1 e 12,44%,

Mg0 s i tuado entre 12,01% e I 6,3B%, tamb6m com quanti da.des vari ã

veis de 41 203 (0,50% a 3,70%) - Tabela V.
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3,58 5,52 3,69 3.51
o,o2 0,01 0,02 0.05
5,2r 5,20 5.1? 5,27
0,09 0,09 0.09 0,09

15,75 ró,¡8 15,44 15,49

23,41 23.9 23,9 23,36

0.14 0.1¿ 0.1s 0,14

0,03 0,03 0,03 0,04

1,97r r.964 ¡,986
0,029 0,03ó 0,014

0,014 0,015 0.008
o,:* 0,004 0,005

0,0t2 0.01¿ 0.008
0,374 0,1óó 0.375

0.006 0,005 0,006

0,684 0,688 0.ó?5

0,89ó 0,899 0.9ì4
0.013 0.0¡l 0.0t2
0,¡þ5 0.004 0.004

2,000 2.000 2,000

2,008 2,008 2,005

¡9,75 18.74 19,10

35.00 ¡5,24 ¡!,17
45.85 46,02 46,52

0.354 0,347 0,357

!,761 t.80t 1.7s8

I00.I2 100,57 99,E8 100,02 100,50

1.846 1,875 1,885 1,895 1,898

0,114 0,125 0,u5 0,105 0,¡02
0,04¡ 0.02ó 0,04ó 0,tt8 0.023

0,01? 0,017 0,018 0.0t6 0,0¡5
0.001 - 0,00.t 0,001 0.00E

0.025 0,034 0,020 0,01ó 0,025

0,155 0,I2I 0,137 0,144 0,117

0,005 0,00t 0,003 0.00t 0.00ó

o,Eóz 0,89t 0.848 0.849 0.8ó8

0.922 0,9¡5 0.926 0,921 0.94ó

0,010 0,010 0,011 0,0¡0 0.008

0,001 0,001 0.001 0.002 0.001

t,955
0,047

0,01.0

0.00ó

o,022

0,5ó6

0,00ó

0,ó9ó

0,885

0,0¡7
0,007

2,000

2,015

51,70

0.5¿

2,91

o,26

4.ó5

0,19

t5.8ó
24,0ó

0,lt
0,02

18.8.t

15,74

45,45

0,145

t,776

2,000 2,000 2.@0

2.015 2,OZO 2,01J

7,r3 6,29 7,L1

44,91 44.29 44,14

48.06 47,42 48,52

0.135 0.119 0.119

5.388 5.ótó S-3ù

2.000 2.000

2.010 2,015

7,55 ó,0?

44,37 44,93

48.11 49.00

0,1,45 0.119

5,241 6,070 (o
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Com base nas proporções das mol6culas de MgSì 0r,
FeS i 0, e CaSi03, utjlizando-se a nomenclatura de pol dervaart e

Hess (195.l)'observa-se que os clinopiroxênios de surubim são cons
ti tuídos essenciaimente por di ops ídì o e salita; a 1 gumas amostras
encontram-se I ocal i zadas no campo da augi ta, po rém, mu.i to próxi
mas ao ljmite salita-augita (Tabel a V e Fi S. 23).

0 diagrama da fi gu ra 23 mos tra que as composìções
dos orto e c ì i nopi roxôni os são bastante vari ãveis. 0s cìì nopi roxê
nios apresentam um "trend" de enriquecìmento em ferro, com o de
cr6scimo de magnõsìo e de cãlcio. Nos ortopi roxônios, o aumento nas
proporções de FeSi0, 6 bem ma.i s pronunci ado do que pa ra os clino
pìroxênios coexistentes, o que causa uma dìvergôncia nas ,, tie
Iines"; alõm disso,os teores de cãlcio são, de modo geral , unifor
memen te bai xos.

Nesse di agrarna tambõm es tão representados os ',trends,,
de va ri ação defì nì dos por p iroxõni os coex is ten tes de o ri gem ignea
de Bushveld e Skaergaard (Brown, l9S7; Atkìns, 1969 e Lìndsley,
ì983) e por pares orto-cìinopì roxênios metamõrficos de Broken Hilr,
Quaì radì ng e Pien (Bì nns, 1962; Dav ids on, ì968; Lindsìey, l9B3 e

Girardi , 1974).

Anal isando-se a fi gura 23,observa_se que o padrão
de va ri ação obt ido pa ra os piroxênìos da ocorrânci a de surubim,
'i nclusive considenando-se as amos tras anal i sadas por Fìgueì redo
(1981), estã muì to prõximo aos "trends,, apresentados por orto e

c 1 i n o p i r" o x ê n ì o s netamõrficos de Broken Hill e Quaìrading, afasran
do-se das tendênci as obti das para as roch as ígneas. Esse pad rão õ
também semel hante ãq ueì es apresentados por p i roxên ios de outros
terrenos metamõrfi cos de al to grau, como por exempì o, os de Madra,
India (Howie, 1955), os dos granulitos de São José ao Rio pardo
(01iveira e Hypoìito, r978) e os dos granuì ì tos da faixa paraíba
do Sul (0.lì vei ra, 'l98ì).

6.4 - AI{FIBOLIOS

Anfi bõl i os cas tanhos do grupo das hornblendas ocor
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rem em vãri os ti pos l itolõgì cos de Su rub i m, nornraìmente assoc.i a

dos aos p iroxôni os e pìagìocìãsios,ern rochas com texturas grano
blãsticas.

Foram anal isados por nricrossonda eletrônica anfibó
l ios castanhos associados a orto e/ou clìnopiroxônios de granuli
tos piroxeniticos (Am. B - FS. 57].6 - 126,80m e Am. 46 - FS. 6514-
l86,5lm), gabronoríticos e norít.i cos (Am. 44 - FS. 6514 - lB3,24nr
e Am. 36 - FS. 6316 - l46,Z7n) das Unidades 2 e 3.

0s anfi bõl i os cas tanhos e os pjroxônios encontram_
se,muì tas vezes, trans formados em anfi ból i os fì b ros os i ncol ores a

verde claros,da sõrie tremolita-actinolita,que muitas vezes cons
ti tuem grãos fi nos e mal desenvol vi dos. Em certos casos,esses an
fibõlios apresentam-se bem crìstalizados, sob a forma de grãos maìo
res que ocorrem junto a biotjtas, sulfetos, epì dotos e pseudomor_
fos de o r" t o p i r o x ô n i o s , tendo sido sel ecionados para anãì ì ses por
menori zadas. Foram es tu dados anfibõl ios i ncol ores a verde cl aros
de granul i tos pi roxeníti cos (Am. l7a e l7b - FS. 6llB - 33,'ì9m),
norítjcos (Am, 26a e 26b - FS. 6llB - it26,82m) e tambãm de bioti
titos (Am.'l 4 - FS.60l9 - 68,30m: Am 33a e 33b - FS. 6316 - 89,59m)

As porcentagens em pes o dos õxi dos, obti das a paI
tír" das anãlìses de microssonda eletrônica, dos anfibólios estuda
dos, encontram-se nas Tabel as Vla e VIb,onde tambõm es tã represen
tado o número de cãtions com base em 23 oxigônìos.

A fórmula padrão dos anf .i ból j os deveri a ser cal cul a-
da com base em 24(0,0H,F,C1); no entanto, uma vez que por micros
sonda eletrônica não é possível a obtenção de Hr0, a fõrnrula ep_

trutural dos anfibõlios foi obtida em base anidra de 23 oxigãnios,
des prezando-se os hal ogôni os. Fo ram jnicialmente calculadas as
proporções de Fe0 e FerO, pel o método de papìke et al. ('l974), a

parti r dos dados de Fe0 totar obtidos nas anãr ises, utiI izando-se
programa de conputação. tsse programa fornece t amb óm a c'l assi fìca
ção dos anfi ból i os, cuja nomencl atura foi adaptada ã apresentada
por Lea ke (1978), utì I j zada nos trabal hos modernos.

Pa ra a classjf icação dos anf ibõl i os deve-se levar
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TABELA VI -a
coMposrçÃo ouíHrcA DE ANFrBóLros cAsTANHos

granulì-granuìitos to qabro
n0rì tlc0s nonitico granulitos piroxeníticos

r-3õ-------l¡¡¡Jr.r---?-,i------1,
Amos tra

sí 02

Ti 02

A1?03

Fe0¡

Fe0

Fer0,

Y9o

ïn0

:.a u

Na 
20

Rzo

TOTAL

43,62

2,03

1l ,24

t 3,98

lì,65
2,59

12,27

0,ì4
1t ,2?

ì ,56

I ,28

97,60

ts

4?,52

2 ,5t
I I,o',t

17,29

17,27

0,02

9,34

0,13

lì,73
I,s5
I ,68

97 ,76

6,437

1 ,563

8,000

0 ,40?

2 ,187

0,002

2,107

0,017

0,286

5,001

0,001

ì ,903

0,096

2,000

0 ,359

0 ,324

0,683

0,49 r

0 ,962

43, t0 43, t1

2,13 ì,69
lì,04 t 0,87
't4,03 t5,75
t ì,49 I 3,51

2 ,83 2,49
'ì 2,59 tt ,?7
0,07 0,15

ìì,74 11,58

I ,59 ì ,36
l,ì6 t,43

97,74 97 ,C6

4671 6¡ *

4?,58 43,58

I,8? I,83
'I 3,90 t 2,61

I,t5 8,6ì
4,83 6 ,26
3 ,69 2 ,61

15,75 15,64

0,09 0, ì 0

12,21 12 ,44

2 ,',ìo I ,98

0,7t 0 ,76

97 ,68 97,8t

Fórmula Estrutura'ì com Base em Z3 Oxigônios

5i 6,448

Al Iv 
I ,ssz

Te t. 8,000

ql vl 
0,407

2LFe'' ì,441
?r

:-e" ' 0,288
Y9 2,703
Yn 0,01 7

'tl 0,226
lc t: 5,08?

Exc.0ct. 0,082

.d |rlll

',la-M4 0,.]4 ì
q4 2,000

\a-A 0,306
( 0,241

t=(¡ta+X)^ 0,547

tn=, 0,652
49+Fe''

xMg 
o, 564

XFei

6,379 6,453

ì,62t ì,547
I,000 I,000

0,305 0,371

1,422 1,692

0,315 0,280

2,777 2,514
0,009 0,0t 9

0,237 0, 190

J,Ub5 5, Ubb

0,06 5 0,066
I,862 I ,857

0,073 0,077
2,000 2,000

0,383 0,317
0,2t9 0,273
0,602 0,590

0,661 0,598

I ,599 |,275

6, 128 6 ,283
|,872 1,717

I,000 I,000

0 ,487 0 ,427

0,582 0,755
0,399 0,283

3,378 3,361

0,0ìl 0,0ì2
0,t97 0,198
5,054 5,036

0,054 0,036
I ,883 1,922

0,063 0,042
2,000 2 ,000

0,523 o ,512
0 ,130 0,140
0 ,6 53 0 ,652

0,853 0,I t6

3,443 3,237

(*) Amostras analisadas por Dispersão de Energia



TABELA VI -b
ticoHpostçA0 ou¡MrcA DE ANF¡BöLIOS SECUNDARTOS

granul i-
granu'l i tos to piro-
norÍti cos xonÍtico

AÍþ s tra

si02
Ti02

4t 
203

Fe0T

Fe0

Fero,

Mgo

Mn0

Ca0

NaZ0

Kzo

TOTAL

biotititos.-76N----2671--í---T7-,
l4 33/A

53,88 55,60 53,67 54,84 54,1t
0,t5 0,07 0,03 0,05 0,04
2,20 0,34 o ,67 ?,26 2,00
12,98 tz,t? t9,66 9,03 12,85
1t,23 ,74 t9,20 9,03 12,64
I ,94 0,42 o,s] - 0,23'16,06 16,47 il,97 17,80 15,3t
0,24 0,20 0,33 0, ì s 0,05
12,60 12,54 t2,t0 ì2,99 12,s9
0,44 0,28 0, ì 6 0,43 () ,2g
0,07 0,06 0,08 0,06 0 ,07

33/B

55,65

0,04

I,2t
,t4

10 ,96

0,20
,l6,76

0,06

ì2,t9
0,71

0,08

98,8ì 97,72 98,72 97,61 97,33 97,86

Fõrmula Estruturôl com Base em 23 0xìgênios

si,u 7,670 7,960 7,888 7,770 7,8ìl 7,914
Aì " 0,330 0,040 0,]ì2 0,230 0,ì89 0,086
Tet. 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,Ooo

otl] o,o3e o,ot7 o,oo4 o,l4s o,ìsz o,l7
t.;; t,337 t,406 2,360 t,070 ì,5?6 t,304
Fe"' 0,208 0,045 0,057 - 0,02b O,OZ|
Mg 3,407 3,5t4 2,622 3,759 3,294 3,552
Mn O,OZT O,OZ4 0,041 o,Ol8 0,006 O,Oo7
Ti 0,0t6 0,008 0,003 0,005 0,004 0,004
oct. 5,036 S,0ì4 5,087 5,000 5,007 5,006

Exc.oct. 0,036 0 i0l4 0,097 _ 0,007 0,006Ca 1,9?? | ,gZ4 1,905 1 ,gtT t,g47 I ,B5BNa-M4 0,042 0,062 0,008 0,029 0,046 0,136
ll4 ?,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Na-A 0,079 0,0ì6 0,039 0,090 0,035 0,060
K 0,013 0,0ìt 0,0t5 0,0 0,013 0,0ì4
A 0,092 0,027 0,053 0,t01 0,048 0,074

0,526 0,778 0,6830,7t8 0,7ì4

2,205 2,422 I,085 3,513 2,124 2,679
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em conta as caracterís ti cas c r i s t a I o q u í m i c a s , b as tante compì exas,
desse grupo mìneral .

A fõrmula padrão para o grupo pode ser escri ta da
seguinte fo rma :

Ao_tB2clitÄuor, (oH,F,cl)2, onde:

T representa as pos i ções tetraõdri cas ocupadas por
eventual mente, por c13+, Fe3+ e Ti 4+, quando houver
de Si e Aì para preencher as B posições T da fõrmu I a

C representa as pos ições octaõdri cas meno res (14r, M",
das por 5 cãti ons, que podem ser Mg,Fe2+,Mn,Al3+, ou'
- 3+ -.4+te e Iì

B representa as duas p o s i ç õ e s 
- 

o c t a é d ri cas M4, que são
Ca, Na, Li e aìnda por Mn, Fe2+ s Mg.

A representa a cavi dade rodeada por 'l 2 oxi gên i os que
as cadei as dup 1as , podendo ser ocupada por Na e K, em

que va rj am de zero (vacânci a ) a 1,0.

Si e A1 e,

deficiência
estrutural.

lvl, ) ocupa
J e--ainda,Cr"',

ocupadas p o r^

ocorre entre
qu a nti dades

No p rog rama de comp utaç ão mencionado, é ut.i I i zado o

mé to do de preen ch i me n to das pos ì ções estruturais recomendado por
Leake ('l978), que tem por bas e as característi cas crjstaloquímì
cas dos anfibõl ios.

0 cãlculo das proporções de Fe2+ e Fe3+ dos anfibó
lios é real i zado atravõs de trôs modos distintos, di s cu ti dos a se
gui r:

a) Apõs o preenchimento da posição estruturaì T, considera-se a

maior quantidade possível de ferro como Fe0, de modo que seja
ob ti do um valor mãximo para o excesso de cátions da posição
octaédri ca C; essa quantidade, quando somada com o Ca de B, nào
deve ul trapassar os va I ores esperados de Z para essa posìçã0,
podendo ou não haver ad ição de Na. Em aì guns casos r mesmo que
todo o ferro seja calculado como Fe2+, o excesso de cãtions de

C somado ao Ca de B não é suficiente para preencher essa posi
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ção, devendo-se adj ci onar certas quanti dades de Na.

As proporções de Fe2+ e Fe3+ são cal cul adas consjderando-se o

valor mãximo de Fer0, possÍvel na estrutura dos anf ibó'ì.ì os, o
que,na maioria das vezes, tambérn constitu.i uma situação irreal,
Isso 6 fei to utì l izando-se o mãxjmo valor de Fe 

3+ possível pa
ra que o excesso de cãti ons na pos i ção C seja nulo, isto 6: fi
xa-se en 5 a soma dos cãt.i ons em C, caìculando-se posterjor_
mente as proporções de Fe2+ e Fe3+ aproprì adas.

As proporções de Fe3+ são calculadas de modo que seja obtido
o valor médi o para o excesso de cãti o ns na pos i ção C, situação
que parece maì s próxima da real idade.

c)

Tendo si do determi nada
os anfibõl ì os podem ser classìficados
em função dos va I ores de (Ca + Na) e

a fõrmul a estruturaì padr^ã0,
em quatro grupos p|i ncìpaìs,

de Na na posi ção B:

l. Føtno-magnd.tío-ma.nga-nøti(e.noa, quando (Ca+Na)U . t ,:+

2. Cã.Lcíco¿, quando (Ca+Na)A r 1,34 e Na, < 0,67

3. Sõ dico - c6"X.cíco,s , q u a n d o (Ca+Na)B > 1,34 e 0,67 < NaB < 1,34

4. A.LcrLLinctÁ, guando NaU > 1 ,34

Para os anfi bõl j os estudados, obteve-se valores de
(Ca+Na)U > t ,S+ e Na, < 0,67, sendo os mesmos pertencentes ao
grupo dos anfi bõl ios cãlcicos.

Devem ser ainda considerados os-valores de (Na+K)A,
Ti, Fe3+ e AlvI , a1ém do dìagrama Mg/(Ms + Fe2+¡ u.rrm sì, coll
forme proposição de Leake (1978),para a classìficação dos subgru-
pos , também segui da por Hawthorne ( l9Bl ), com ì j gej ras modì ficações.

A cl ass ifì cação dos anfibóì i os cãl ci cos das amostras
de Surubim pode ser vista no dì agrama da fì gu ra 24. 0s valores de
(ca+Na)g, t'lar, (Na+K)A, Tj, Fe3+, AIVI, si e Ms/(Mg + Fe2+¡, sao
apresentados na Tabe I a VI.

Na fi gura 24 (variação de Mg/(Ltg + Fe2+) com Sì),fo
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FEnRO - ¡Cl¡l{OLÍÂ

FrG- 24 - classifìcação e nomenclatura dos a¡f ibõr'i os de amosrrasde Surubim, arrav6s ða variação de Mg/(t4g+Fe2+) ;rrì ¡;";;o;;' Si(nQ de cãtions da fórmula esiruturaì),'cónformå leale iìSZBi

B - ¡iørtLrìú Þo.9o! E

O - ttoñò¡..xb Po.cotrb

E - Bo.ñb¡6do HoíiDú¡-

qi
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ram cons.i deradas as proporções i ntermed.i ãri as de Fe3+, conforme o
processo descrito anteriormente. 0bserva-se nesse d.i agrama que os
anfi bõl ios cas tanh os encontram-se princi paìmente na sua porção in
termediãr'i a, possuindo valores (Na+K)A > 0,50; Tj < 0,50 e Fe3+
< AIVI. tsses ni nerai s si tuam-se no, furpo, das hornblendas parga
sítjcas, pargasi tas e hornblendas pargasît.i cas ferrosas. Apenas
um ponto s j tua-se na porção i nferior do di agrama, representando um

anfibólio com quantidades de Fe3+ ìigeiramente superìores ãs de
^. VIAt , Þ0rem com valores de (Na+K)A e Ti semelhantes aos anterio
res. Cons i derando-se os erros anal íti cos, a semeìhança õptì ca en
tre os vãri os an fi bór ì os cas tanhos es tudados, a proximidade entre
os val ores de Fe3+ e Ar vl 

-dessa amos tra e a a rb itra ri edade no cãr
culo das proporções de Fe2+ e Fe3+, esse pon to poderi a estar 'r oca
ìizado no campo das hornb I endas ferros as .

0s anfiból i os secundári os , por outro I ado, s.i tuam_
se na porção superior do diagrama, con valores de (Na+K)O < 0,50,
Ti < 0,50. e po uco ou nenhum Fe 

3+, no campo das actinolitas.

auando se considera o cãlculo das proporções de FeZ+
e Fe3*admi tindo-se o mãximo de Fe2+ na estruturâ, todos os anfibo
I ios cas tanhos locar'i zam- s e na porção intermediãria do dìagrama,
n0s campos das hornbl endas pargasíticas, pargas.i tas e hornb.l endas
pargasíticas ferrosas, sendo o mesmo rnui to semelhante ao apresen_
tado na figura 24. Por outro lado, quando é considerado o mãximo
de Fe3+ nâ estrutura, os pontos relatjvos aos anf .i bólios castanhos
distrjbuem-se peì as trôs partes do dì agrama, nos campos das horn_
blendas tchermaquíticas, hornbrendas pargasíticas, hornbìendas
magn6s io hastingíticas, magn6s i o has ti ngi tas e hornblendas hastin
gítì cas magnes i anas, o que parece sen uma s i tuação bas tan te afas
tada da realidade,devido a semelhança õptì ca entre esses minerais.

0s anfi bõl i os secundãrios, no entanto, I ocal i zam_se
sempre na porção superior do diagrama, no campo das actinolìtas,qual
quer que seja o processo uti I i zado para a ob tenção das proporções
de Fe2+ e Fe3+. Isso i nd ica que no caso destes anfi bõl i os, os er
ros provenientes das distri buições de Fe2+ e Fe3+ são ìnsignìfi
cantes, una vez que el es admi tem apenas quanti dades mínjmas de
re na sua estrutura.
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A variação da composiçio químjca dos anf .i ból.i os ana.
I is ados em função dos parâmetros Arlv e (Na+K )o é vista na fì9ura
25a. Esse d i ag rama tamb6m mos tra a nomencì atura de Leake (r 97g )re
lativa a yalores de Mg/(Mg + Fe2+¡ > 0,5, tanto para (Na+K)O > 0,5
(porção intermediárja do dìagrama anterior) como para (Na+K)O < 0,5
(po rção superior do di agrama anterior)i esses são os valorå, up..
sentados, respecti vamente, pel os anfibõl.i os cas tanh os e pe 1os anfi
bõ'ì ios secundãrios anal i sados.

0bserva-se na fÍ gura 25a que as amos tras de Surubìm
c0ncentram-se em dois polos: apresentam por um lado composições vq_

rjando de pargasíticas/pargasítìcas ferrosas a hornblendas parga
s í t i c a s / h o r b l e n d a s pargas ít icas ferros as e, por ou tro, composições
no câmpo das tremo I i tas/acti nol i tas representati vas dos anfibõ
I i os desenvol vi dos durante reequi I íbri os pos teri ores ao metamorfìs
mo granul ítico.

Nas fi guras 25a e 25b, constata-se que os anfibó.ì ios
cas tanhos não apresentam um pa d rão níti do de vari ação composìcio
nal; apenas ó sugerì da uma gradação dos termos pargasít.i cos a

hornblenda pargasíticos, aproxìmando-se das compos ì ções de horn-
b I endas edeníti cas e magnésio hornblendas.

0s minerais do grupo dos anfiból.i os cãl ci cos podem
ser considerados como derivados da sér'i e trernol i ta-act.i nolita
ICa,(Ms,Fe)USi8022(0H)2l Or., através de substiruições catiõnicas,
chegam aos te rmos ext remos menci onados na literatura. Assim, com
a introdução de Na na posìção estrutural A e a troca simul tãnea
de Si por Al na pos'i ção tetraõdri ca (NaA+Al I V .--- trA+Si I V¡, podem
ser formadas as edeni tas-ferro edenitas fruacar(t'ts,Fe)uAls.i7o22(0H)2] .

Neste caso a razão AllV/{Na+K)n õ igual ã unidade. Corn a substi-
tuìção acoplada AlIV,,+ AlvI +^ MgVI * Silv, o, seja, a substitui
ção_de sìlV pelo AllV simul taneamente ã troca compensatõr.i a do
Mgvl po, Al vl,. formam-se as rchermaquitas [car(tv]s,F.2*)rAtrntr5tuorr(oHþl
e a ra zão AIIV/(na+f)A tende a infinito.

Nos casos intermediãr.i os, quando ocorrem tanto subs-
tituìções edenít icas c omo tchermaquít.i cas, são formadas as parga-

- aLsitas lNaCa, (Mg, Fe' ' )4 AlAlZSi602ZQF,)Zl pa ra as quaìs os valores de
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FI G. 25 --a) Di agrama de vari ação de (Nô+K )^ en função de AllV tnúmero oe catrons na f0rmula estrutural ) parö^ðnfib6lios de amostiaîde,Surubim. b) Representação das subsiiluii¡éi éããniii.., (relacãor:r,.e pargasltlcas (relaçao 2:l). 0S,,anfibõlìos analisados esiãopr0xrmos.a reta representatjvô de Allv/(Na+K)À = 3:ì, mostrðndo ðrnrruencra lnais acentuada das substituições tthermackíticas (videtexto),
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A1 ,- / (Na+K)o s ão de 2 :1 .

Deve ser ai nda acrescentado que quando o A1 está pre
sen te na posição actaédri ca, es te pode ser subst.i tuído peì o Fe3*,
formando os termos férrì cos corres pondentes .

Na figura 25b observa-se que os anf .i ból i os castâ
nhos estudados apresentam razões ¡1 IVl(Na+K)O bem d.i ferentes de
I :l relativas ãs substituições edeníticas, aproxìmando-se mais do
valor 2:l representati vo das substituições pargasíti cas. Na verda
de, os va I ores de Al IV/(Na+K)A 

ap rox ì mam-s e de 3:1, mostrando urna
i n fl uênci a mais acentuada das s ubst itu ì ções tchermaquítì cas na
composição desses te rmo s i nte rmedi ãri os. Assìm, cada substì tuição
edenitica seria acompanhada por um maior n úme no de substi tuìções
tchermaquíti cas, tal que para cada 0,1 Na por fõrmul a unitãr.i a

ex istem 0,3 AlIV substi tui ndo o SilV, causando uma defjciêncja de
cargas que seria compens a d a por substituições na camada octaõdri
ca (Rob inson et al., I971).

0 diagrama da figuna 26 apresenta a varì ação do nú
mero de ãtomos de Al, na pos i ção tet ra6d ri ca (AltU),., função d;
soma Al VI * r.3+ + Tì (Deer et al., 'l977), para os anf ibol.i os de
Surubim. Nessa figura observa-se, também, que os anfibõlios casta
nhos estudados si tuam-se nos campos das hornbl endas e pargasìtas,
reforçando as di scussões anteriores.

6,5 - BIOTITAS

As b ioti tas ocorrem em quantì dades variãvei s em to
dos os tipos 1ìtolõgjcos de Surubim, concentrando-se nos biotiti
tos. Encontram-se normalmente po uco al teradas, ãs vezes com trans
fo rmações locajs para cìorìta e desenvol vimento de leucoxônio.Não
houve muita dificuldade na seleção das amostras a serem anal isadas
por microssonda, sobretudo no cas o de b iotitas interstjcíais e le
pìdobìásticas. Foram encontradas maiores dificuldades na escolha
dos cri stai s de biotita englobados em p iroxônì os e granadas, que!
embora bastante preservados, constituem geralmente grãos muito pe
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FlÊ. 26 - Diaqrama de variação de Al IV enr^função de (AIVI*.u3n*Ti)pa ra anfì oõl i ós de amos t ras de Su rub im (ng de cãtions da fórrL,ìaestrutural.
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quenos. Paìa esses grãos,muì tas ve zes os res u I tados analítjcos
apresentaram-se anôma ì os, dev i do a interferêncjas com os crì stais
hospedeiros, tendo sido descartados. Tambónl foì .problemãtica a se
1eção das biotitas provenjentes de transformações retrometanórfj.
cas de piroxônìos, por se apresentarem, na nìaioria das vezes, co
mo grãos mujto fi nos, mal cri stal i zados e freqüentemente al tera
dos.

Além das biotitas,foram identif.j cadas flogopitas bem

cristal izadas em amos tras de rochas cãlcio-sil icáticas. Destas,
apenas uma amostra foi considerada, tendo sido anal ísados vários
grãos de composições bastante semel hantes, estando a m6dia apre
sentâda na Tabel a VII (Am. l3 - FS. 6019 - 68,30m) .

Fo nam anal isadas por microssonda eletrôn.i ca bioti
tas dos segu in tes t ipos l itoìógicos:

b)

Biotjtitos e granada biotjtitos (Am. l4 - FS.60l9 - 68,30m;
Am.l5 - FS. 6019 - 80,60m;.An. 47 - LL, - 0,00m; Am. 33 - FS.
6316 - 89,59m e Am. 45 - FS. 65'l4 - lB5,39m). t,tessas rochas, fo
ram anal i sadas tanto as bi o ti tas ìepidoblãstìcas e intersti
ciais ãs granadas, c omo as eng lobadas nesse mineral.

Granul j tos noríti cos das Un i da des 2 e 3 e granuì ì tos gabronorí
tìcos (Am. 4 - FS. 5716 - 94,03m; Am. 6 - FS. 5716 - ì09,ì5m;
Am. 36 - FS. 6316 - 146,27n; An. 26a e 266 - FS. 611B - l26,B2m
e 4m.44 - FS.65l4 - lB3,24m),nos quaìs foram selecionadas b.i o

ti tas ìnterstjciais assocjadas a pl agi ocl ãs ios, pj roxêni os e,
al gumas vezes, a granadas, além de b i oti tas engl obadas em orto
pìroxônìos.

Granul i tos piroxeniticos, h iperstenít i cos e granada hiperstenÍ
tìcos (Am. I - FS. 5716 - 126,80m; Am. t7 - FS. 6il8 - 33,19m
e Am. IB - FS. 6ll8 - 34,50m), nos quaìs foram analisados vários
grãos de bìotita associados a granadas, cì ino e/ou ortopiroxô-
nios, a lém de bjotitas inclusas nos doi s primeìros minerais.

d) Rocha gnáìssica da Unidade ì (Am. 5 - FS. 57 16 - ,l07,ì1m),onde

foram obtidas as melhores anãlises de biotitas provenientes de

transformações retrometamórficas de ortopiroxônjos.

c)



sì02

fj02
Alz0:
Fe0r

Itln0

Hgo

Ca0

Nà20

Kzo

ga0

MTAL

0!F
TOTAL

35,36 35,38 36,94

3,58 4,68 3,54

r 3,8t 13,17 13,78

?7,90 27 ,29 ì8,39
0,l2 0,12 0,03

5,38 5,67 t3,t9
0,14 0,06 0,0t
0,02 - 0,19

9,77 9,76 9,84

0,53 0,56 0, t8
0,ìt 0,01 0,72

96,71 96,70 96,8r

0,05 - 0,30

96,66 96,70 96,5ì

5,613 5,601 5,598

2,387 2,339 2,402

0,196 0,059 0,059

0,428 0,557 0,404

3,744 3,613 2,330

0,0t6 0,0t6 0,004

1,213 t,338 2,980

0,024 0,0t0 0,002

0,007 - 0,056

|,97A I,97t I,902
0,033 0,035 0,011

8,000 8,000 8,000

5,617 5,583 5,771

2,105 2,0t6 I,971

compostcÃo

granulito

36 44

35,99 36,4ì
3,85 4,21

14,t8 t3,31

19,23 20,46

0,09 0,t 2

13,77 I t,51

0,l l 0,09

0,30 0,08

8,9t 9,5ì
0,30 0,48

0,47 0,26

97 ,21 96,45

0,22 0,t j
96,99 96,34

TABELA V¡¡

OUIHICA DE BIOTITAS

si
nì 1u

nvl
Ti

Fe

l4¡r

149

Na

K

Ba

z

X

xr9

36,04 36,07 36,27

3,rs 3,90 3,67

ì4,00 13,69 t 3,50

22,90 21,90 2t ,54
0,r0 0,06 0,07

Ì0,81 t0,90 1ì,33
0,06 o,'t 7 0,24

0,05 0,2r 0,t3
9,45 9,6t 9,49

0,28 0,29 0,20

0,35 0,43 0,40

34,12 35,73 34,05

2,96 ì,90 1,70

15,70 t6,26 ì5,45
22,40 22,02 26,54

0,12 0,17 0,t6
'1],56 12,22 lt,t5

- 0,24 0,ì5
0,24 0,19 0,22

9,42 8,32 8, n
0,03 0,07 0,'t I
0,03 0,t ì 0,02

9i,03 97 ,23 97 ,65
0,01 0,05 0,0t

97 ,02 97, t8 97 ,64

0xigênios

5,257 5,398 5,256

2,743 2,602 2,744

0,]02 0,294 0,067

0,342 0,216 0,t97
2,88t 2,783 3,427

0,015 0,022 0,02ì
2,650 2,151 2,567

- 0,039 0,025

0,072 0,057 0,067

ì,861 I ,603 I,597

0,021 0,004 0,007

8,000 8,000 8,000

5,990 6,066 6,279

l 954 I .703 1.596

s,433 5,583

2,522 2,405

0,437 0,486

2,427 2,623

0,01r 0,015

3,099 2,631

0,0t8 0,015

0,088 0,024

I ,7t 5 I,860

0,0t8 0,029

7,955 7 ,9A8

5,974 5,755

I ,839 1 ,928

91 ,17 97,23

0, 15 0,t8
9l,02 97,05

5,539 5,532 5,565

2,461 2,468 2,435

0,074 0,007 0,005

0,364 0,450 0,423

2,943 2,809 2,164

0,013 0,008 0,009

2,475 2,491 2,590

0,010 0,028 0,039

0,014 0,06 0,037

ì ,853 .l,880 
I,857

0,0r7 0,017 0,0t2

8,000 8,000 8,000

5,869 5,765 5,192

ì ,894 ì,986 I ,945

0,343 C,370 1,279 t,217 I,003 0,841 0,887 C,937 o,g2o 0,988 A,749 0,669 9,678

96,84

0,17

96,67

en 22

32,37 40,68

I,50 0,63

15,65 14 ,21

29,14 4,ZA

0,16 0,02

10,95 23,26

0,22 0,09

0,0t 0, t8
7,15 9,59

0,t4
0,01 ì,49

97,30 94,55

- 0,63

97,30 93,92

5 ,07 4 5,881

2,892 2,119

- 0,303

0, t76 0,069

3,820 0,518

0,02t 0,002

2,557 5,013

0,037 0,014

0,004 0,05t

I,430 | ,78i
0,009

7 ,966 8,000

6,576 5,905

I.480 L852



TABELÂ VII - Cont.

COI1POSICÃO OUífiICA DE BrOTI TAS

_ granulitos noríticos (u3) gnaisses (Uì)

À'Þ5trà6a26à/eA\26a/ec126b/^.b26h/An26b/a'b26b/8.næ.5/.ÄT'#._

si 02

Ti 02

Alzo3

Fe0*

Mn0

Mso

Ca0

Na20

Kzo

Ba0

F

35,23 3s,ì9 35,38 35,66 35,53 34,ì6 35,54 35,s2 35,16 34,64 3s,54 3s,s7 35,39
2,5t 1,26 2,63 ?,27 3,37 2,01 3,89 3,61 1,89 ?,68 2,15 2,60 3,69

15,ì7 t5,57 t4,19 ì3,51 t4,53 15,17 14,50 ì3,35 15,20 15,28 ,¡5,68 t5,58 14,36
21,99 23,84 23,97 22,92 20,83 22,94 20,9ì 22,61 22,45 22,73 2,t,46 21,24 15,47
0,t7 0,21 0,21 0,18 0,16 0,t7 0,t4 0,ì6 0,22 O,2O O,2O 0,08 O,O2
ì3,',t9 t3,13 ,68 12,23 ,68 13,24 ì2,15 ,5O 12,69 \2,21 Ì2,39 ,t2,,t3 

ì5,36
0,02 0,02 0,t3 0,t5 0,24 o,o8 0,06 o,ìs 0,04 0,04 o,o7 0,35 o,o8
0,05 - 0,22 0,05 0,t8 o,os 0,09 o,t5 o,02 0,08 o,ì0
8,60 7,82 A,27 8,82 8,99 8,93 9,35 9,19 a,44 A,74 8,9,t 8,74 9,73
0,12 0,0t 0,04 0,ì7 0,07 0,10 o,l3 0,t9 0,t8 o,l3 0,25 0,04 0,06
0,20 0,12 0,09 0,t6 0,12 0, 0,ìo 0,08 0,Ì0 0,t0 0,15 0,24 0,43

l(trÂL 97,25 97,05 96,8t 95,95 95,70 96,96 96,88 96,93 96,?6 96,75 96,82 96,66 95,68
0:F 0,08 0,05 0,04 0,07 o,o5 o,o5 0,04 0,03 o,o4 0,04 0,06 o,to o,ì8
ÎOTAL 97,17 97,00 96,77 96,02 95,65 96,91 96,94 96,90 96,22 96,71 96,76 96,56 95,50

Fórmula Estruturaì com base eD Z2 OxigênìosSt," 5,350 5,358 5,440 s,sz3 s,467 s,zs? s,412 5,5ì4 s,394'- 5,3is- 5,411 5,414 s,484
Ar:l 2,64s 2,642 2,s6a z,46s 2,s33 2,74g 2,ss8 2,416 2,sc6 2,68s 2,ss9 2,s86 z,sì6
Al' 0,067 0,ì5r 0,0tì - o,to2 0,00] 0,0ì4 - 0,142 0,079 0,22s 0,208 0,03s

Ti 0,287 0,ì45 0,304 0,264 0,389 0,233 0,445 0,417 0,218 0-,309 0,246 0,297 0,418

Fe 2,792 3,036 3,083 2,969 2,68t 2,949 2,663 2,903 2,88t 2,917 2,732 2,703 1,950

nî 0,022 0,027 0,027 0,023 0,021 0,022 0,0'18 0,021 0,028 0,026 0,026 0,010 0,002

'18 2,917 2,979 2,676 2,An 2.679 3,033 2,761 2,632 2,90ì 2,192 2,813 2,752 3,450

Ca 0,003 0,003 0,021 0,025 0,040 0,013 0,010 0,02s 0,007 0,006 0,01ì 0,059 0,013

Nè 0,0ì3 - 0,066 0,0ì4 0,054 0,0ì4 0,021 0,045 0,007 0,023 0,028

K 1,667 t,519 |,623 1,142 I,764 1,752 ì,817 I,800 l'65',1 l'7ll 1,730 1,697 l'870

Ba 0,007 0,001 0,003 0,010 0,004 0'006 0,008 0,0ìl 0'01ì 0'008 0'015 0'003

z 8,000 8,000 8,000 7,988 8,000 8,000 8,000 7,930 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

y 6,t55 6,338 6,101 6,079 5,a72 6,231 5,901 5,973 5,170 6,123 6,042 5,970 5,855

x 1.689 r,52t t,7r3 1,791 1,862 1,785 1,A62 1,881 1,669 1,725 1,763 1,782 l,9ll

xu9

1.070 0,981 0,868 0,951 0,999 1,028 1,03i 0,907 1,007 0,957 l'030 l'018 1'769



AÍþs tra

sì02 35,05

Ti02 t, t5
Atzo: 16,4t
Feor 19,65

llno 0,05

M90 13,37

cà0 0,03
Na20 0,09
Kzo 9'30
8a0 0,24
F o,s7

mlÄL 96,94

0:F 0,24
TOTÀj- 96,70

si 5,453
ll tv 

2,s47
nrul 0,380
Ti 0,132
Fe 2,488
ín 0,006

s 3,015

Ca 0,005
tl¿ 0,026

Ba o,ot4

t s/Ab l5/A¡

36,32 36,02

3,3? ì,57
]s,68 16,17
'19 ,54 18,67

0,03 0,03

lt,58 ì3,51
- 0,05

0,22 0,22

9,27 8,69

0,26 0,t9
0,3r 0,57

96,53 95,68

0,t3 O,24

96,40 95,44

5,s03 5,478
2,497 2,522

0,303 0,376
0,378 0,180

2,476 2,375
0,004 0,004
2,616 3,062

- 0,008

0,066 0,065

ì,i9t I,687
0,0ì 5 0,0ì l

8,000 8,000

5,777 5,997

1,872 1 ,771

I ,056 I,289

TABELA VIf _ Cont.

co¡rposIçÃo ouímlc¡ ¡e gI otI l¡s

g ranô d¿s biotiti tos

36,0t 35,54 35,37 g4,90

1,12 0,76 -t,22 
0,50

16,42 17,79 ',¡7,54 17,56
18,40 19,43 17,64 19,91
0,03 0,04 0,02 0,06

14,27 t3,26 t4,59 t4,60
0,03 0,t4 0,0t 0,06
0,t 7 0,02 0,20 o,o4
8,90 8,84 8,89 8,49
0,17 - 0,03 o,o7
0,65 0,48 o,st o,4l

96,t6 96,39 96,02 96,26
0,27 0,20 0,21 0, t 7

95,89 96,19 95,8ì 96,09
F6rmu I a Estruturaì com base
5,450 5,380 5,330 5,271
2,550 2,620 2,670 2,729
0,379 0,545 0,445 o,39?
0,127 0,087 0,139 0,057
2,329 2,453 2,224 2,523
0,004 0,005 0,003 0,008
3,2t9 2,9A3 3,277 3,2A7
0,005 0,023 0,002 o,0t0
0,048 0,006 0,057 0,0t3
I ,7t9 1 ,702 t,7',ìo I ,535
0,010 - 0,002 0,004

8,000 8,000 8,000 8,000
6,058 6,073 5,088 6,272
I ,783 1 ,732 |,771 I ,662

1 ,382 I,?16 1 ,473 I ,303

l5/eÂ.b3 15,êÂ.n3 t5Þ B. b3 ls¡et.n3 t 57ec.u3 l5lec.n3 t4

35,06 35,42. 35,6t 37,65
1,67 0,58 t,57 4,29

17,26 l7, 16,94 15,66
18,28 20,8t ì 8,30 t6,33
0,03 0,06 0,03 0,05
14,17 t4, t3 14,55 13,66

- 0,06 0,0ì 0,02
0,ì2 0,02 0, O,t6
8,86 8,58 9,03 8,64
0,15 0,07 0,ì 2 o,23
0,44 0,40 0,49 0,36

96,04 97 ,23 96,78 g7 ,07
0,18 0,t7 0,21 0,15

95,86 97 ,06 96 ,57 96,92
em 22 oxige-ni os
5,305 5,335 5,348 5,548
2,695 2,665 2,652 2,452
0,383 0,372 0,347 0,268
0,189 0,066 0,178 0,476
2,313 2,621 2,298 2,0.t2
0,004 0,008 0,004 0,007
3,196 3,112 3,257 3,001

- 0,010 0,002 0,003
0,036 0,006 0,032 0,047
ì,7t0 ì,648 I ,730 I ,6?3
0,009 0,004 0,007 o,ot3

8,000 8,000 8,000 8,000
6,085 6,239 6,084 5,764
I ,755 ì ,668 ),771 I ,686

1,3A2 1,210 1,417 t,492

8,000

6,021

ì ,840

1 ,212
xg

08S.- (l) biotitas enqlobðd¿s em oDx
(2) bioti tàs engtob¿d¿s em cbx
l3) biotitas englobadàs em grdnadà

bi oti ti tos

33 47

36,5t 36,44

3,06 2,96

15, ì0 7,05

17,33 15,29

0,08 0,05

14,97 t 5,16

0,10 0,03

0,24 0,42

8,30 8,53

0,15 0,10

0,44 0,52

96,28 96,54

0,ì8 0,22

96, t0 96 ,32

5,468 5,387

2,532 2,6t3
0,134 0,357

0,344 0,329

2,171 I,890
0,0t 0 0,006

3,342 3,340

0,0ì6 0,005

0,0i0 0,'t20

1,585 r,610
0,009 0,006

8,000 8,000

6,001 5,922

I,680 ) ,t41

I,539 1,767

(4) biotita provenjenre de oox(b) bordâ
(n) núcleo



granuli to
granulito grabroho- qranulitos
norítico rÍtico pi roxeníticos

36/t7J 44111J 8/3J 17 /24J

si02 37 '45 35,39
1i02 4,84 4,89
4t203 14,44 't4,21

CrZ03 0,Ì5 0,10
Feo 16,82 19,15

l.lno 0,06 0,24
ü90 t4,05 ll,94
Cao 0,0Ì 0,19
Na20 0,23 0,08
K20 9'53 9' t5

mTAr 97,58 95,34

si 5,6t2 5,425

^llv z,z9s z,ss
Áìvl 0,043
Ti 0,535 0,563
cr 0,010 0,0'ì2
Fe ?,478 2,456
ün 0,005 0,031
H9 2,612 2,729
Ca 0,003 0¡031

Na 0,0ì5 0,025
K t,869 I ,788

z 8,000 7,992
Y 5,683 5,790
x ì.887 ì.844

TABELA VII.b
COIiIPOSICAO OUII'II CA DE BTOTITAS
(Anãlises por Dispersão de Energia)

37,39 34,70 36,74
4,74 3,0 ¡ 4,83
13,74 ts,82 ',ts,44

0,08 0,44 0,41
'19,74 2t,63 t5,22
0,04 0,t0 0,06

ll ,67 ìl,23 't3,47

o,02 0,06 0,03
0,05 0, 0,24
9,76 8,29 9,28

97,23 95,39 95,72

Fõrnul a Estrutura ì con
5,612 s,34s 5,478
t 200

0,043 0,2ì8 0,190

0,535 0,349 0,54t
0,010 0,054 0,048

2,478 ?,7A7 I,898
0,005 0,0ì4 0,008

2,612 2,579 2,993

0,003 0,0 0,005

0,015 0,033 0,069

I ,869 1,629 I,764

8,000 8,000 8,000

5,683 6,00ì 5,678

ì,887 I,673 I,838

l4l21J 14/22J .45,/tJ 4512J

36,42 37,08 - 36,9t
4,5r 3,55 3,40

ì5,58 t6,34 t6,73
0,54 0,t5 0,ì 7

ì4,65 tt ,57 12,07

0, ì'l 0,07 0,02
14,02 t6,94 16,32

0,0ì 0,01 0,0t
0,?s 0,49 0,51
9,4t 9,40 9,34

95,50 95,60 95,48

base em 22 0xi gênios
5,440 5,436 5,427

2,540 ?,564 2,573
0, t82 0,259 0,326

0,506 0,392 0,376
0,064 0,0t7 0,020
I,830 I,419 I ,484
0,014 0,008 0,002

3,ì21 3,703 3,577

0,002 0,002 0,æ2
0,07ì 0,r 40 0,t46
1,792 1,759 ì ,75',1

8,000 8.000 8,000

5,717 5,798 5,785

I,865 t.90 t I .899

bl oti ti tos

!r-
XFe.

1,054 ì,'tìt t,054

4712aJ

36,56

3,00
17,30

0,'16

t2,54
0,05

t 6,19

0,55
9,22

95,57

5,380

2,620

0,380

0,332

0,0 ¡8

ì,544
0,006

3,551

0,001

0,,l58

ì ,730

8,000

5,83t

ì,889

2,300

47 /?9J

36,07

3,00

t7 ,32

0,12

t2,35
0,05

't6,20

0,0ì
0,46

aa o4

5,348

2,652

0,374

0.335

0,0ì4
t,53I
0,006

3,581

0,002

0,'t33

1 ,772

I,000
5,841

I,907

2,3392,610 2,410

Or
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0s resul tados das anãl i ses químicas das b.i otitas e
flogopì tas das amostras de Surubim encontram-se na Tabel a vI I, on
de são apresentadas as porcentagens em pes o dos vãrios óxidos, bem
como o nimero de cãtions com base em 22 oxig6nìos. A partir des
sed dados, foram confeccjonados dìagramas composicionais (Figs.
27 e 28),que permitem a classificação das biotitas segundo m6to
dos apresentados por Deer et al. (1977) e por Guidotti (,ì984), res
pect i vamen te.

Deer et a1. (1977) mostra que a composìção química
da maio.i a das bi ot i tâs si tua-se dentro do campo definido peìos
termos extremos fìogopita, ann.i ta, eastonjta e siderof.i ì ìta, .quan
do se cons i deram as quanti dades relat.i vas de Fe2+ e Mg na posiçâo
octaõdri ca e de Si e Ar na pos i ção tetraédri ca. ts ses autores su
gerem ainda uma divisão entre os campos da fl ogopi ta e b.i otita, a
qual foi escolhida arbitrariamente para Mg:Fe = 2:1.

A variação composicional apresentada pel as b.iot.i tas
de Surubim,em termos de Fe2+ ¡1Fe2+ + Mg) e s i (números catiôn.icos) ,
pode ser vista na f.i gura 27. Nesse d.i agrama verjfica_se que a
maioria das amostras anar i sadas s i tua-se no campo das biotitas,
segundo a cl ass ì ficação de Dee r et al. (1977). 0bserva-se ainda
que as maiores var.i ações composjcionais são apresentadas pe las
biotitas^de granul itos norítì cos da unidade 2 que possuem razôes2¿- C!Fe"'/(Fe'' + Mg) sìtuadas entre 0,40 e 0,1 45 e de biotìt.i tos/gra_
nada biotititos com valores de fe2+ / (Fe2+ * Mg) entre O,Zge 0,48.
As últimas contâm mjnerais que a bran gem os c ampo s das flogopi tas
e das biotitas.

Gui dotti (1994) mo stra que a varìação composicional
das bi oti tas pode ser representada em função do ar umíni o na posi
ção octaódri ca e da razão Mg / (Mg + re2+¡, cons iderando os termos
extremos annita, flogopita, Al -ann.ita e Al-f logop.i ta, sendo o plano
formado por essas composições denominado de "pl ano das bioti tas,,
(Fis. 28).

Examinando-se as fi guras 27 e 2g, observa_se que na
nomenc I a tura apresentada em Guidotti (.l9g4), os te rmo s Al -fl ogopj -
ta e Al-annita correspondem,respectivamente,aos denominados de eas
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tonita e si derofi I ita, por Dee r et a1. (1977). 0 termo siderof.i r

ta mencionado em Guidotti (1984 ) refere-se a uma compos i ção mai
r'í ca em alumina.

0 di agrama Al Vi vers us Mg/ (Mg + Fe2+) para amos t ras
de Surubim (Fìg. 2B) mostra que a quanti dade de AIVI, em termos
do número de cãtions por 22 oxi gônios, va.i a de zero a 0,54S, sen
do os maiores varores encontrados em al guns biotitìtos e granada
b ioti tì tos. Nos outros tipos rìtorógicos,o Ar vl lparece geralnen
te em quanti dades bem menones, mu itas vez es com valores nuros,che
gando at6 p rõx imo s a 0,3 cãti os /6 pos.i ções octaõdricas.

Segundo Gu i dot ti (.l984), a quanti dade de AIVI nas
bi oti tas de rochas metapelíticas sem mus cov ita é usualmente infe
ri or a 0,55 cãti ons /6 pos i ções octaédricas, apresentando propor
ções ai nda menores em rochas de oni gem não peì ítì ca. A parti r des
sas observações pode-se sugerì r, pelo menos em aìgumas amos t ras de
Surubjm, a possibil idade de contribu.i ções peì íti cas.

0 a utor a.i nda sugere que com o aumento do grau me ta
mõrfico e o desaparecimento das muscovitas, o ArvI du biotita d.i mi
nui, podendo ser, ao menos em p a r t e, s u b s t i t u i d o peì o TiVI, que s;
ra I men te cresce com o metamo rfi smo, em b i ot itas coexi s ten tes com
fases ti taníferas como ilmeni ta ou rutiI o. De fato, as biotitas das
amostras de Surubim apresentam valores relativamente baìxos em.. VIAr e varlaÇoes nas porcentagens em peso de Tj02 entre 0,5% e
4'9%,correspondentes a 0,057 e 0,563 cátions/6 posições octaédr i
cas (Tabel a VII), predomi nando as quanti dades maiores.

As fì guras 29a, 29b e 29c representam os hìstogra mas

das yariações dos teores de Tì0r,.considerando-se respectivamente:
o total de amos tras analisadas (49 amostras), apenas as bjotitas
engl obadas em pi roxôn ios e granadas (16 amostras) e apenas as
b ioti tas i e p i d o b l á s t ì c a s , ou di s pos tas interstic.i almente associa
das aos outros minerais (33 amos tras ) . 0bserva-se a parti r dos his
t0gramas que, de no do geral, a maiori a das bj otì tâs engì obadas em

ortopi roxônios, cl inopi roxôni os e granadas apresentam teores de

Ti0, maÍs baixos (0,5% a 2,5%, ou seja, 0,066 a 0,246 cãtions/6po
s ì ções octaédri cas ) do que as bi oti tas lepidobìásticas e aquelas
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associadas aos demais minerais. Destas, a maioria apnesenta teo
res entre 2,5% e 5,5% Ti 02 (0,287 - 0,S63 cátjons/6 posìções oc
taédri cas ), com maior concentração de valores no interval o Z ,5% -
3,5% 1i 0Z (0,287 - 0,389 cãtions/6 posìções octaédricas).

Segundo Gui dotti ('l984), as b i ori tas de metapeì itos
da facies anfi bol i to pos s uem quanti dades de ti tâni o de, aproximada
mente,0,25 ãtomos/6 posições octaédrjcas; na fãcìes granulito es
sas quanti dades podem atingir va I ores de atõ 0,65 ãtomos /6 posj
ções octaódri cas, Para os outros tì pos de roch a , como por exem-
p1o, as meta-ígneas, os teores de ti tân io das biotjtas tamb6m au
mentam com o grau metamõrfi co, ati ngi ndo, em altos graus, valores
de 0,4 a 0,6 ãtomos,/6 pos ições octaédri cas.

Com base nos dados das fi guras 29a, 29b e 29c e nas
di s cuss ões de Gu idotti (1984), pode-se suger.i r que as bìotitas en
gl obadas em granadas e pi roxêni os contôm menores quanti dades de
ti tâni o, por representarem rel i ctos do metamorfi smo progressìvo, ten
do pneservado s uas condi ções anteri ores de majs baj xo grau.

Deve ser, no entanto, ressaltado que as cons.i dera
ções a respeito do grau metamõrfico, apenas com base nas quantida
des de Ti 0, das bi oti tas, nem s emp re podem ser concl us i vas. Segun
do Guj dotti (.l984),é condi ção necessãri a sua coexistênc.i a com al
g uma fas e ti tanífera, o que assegura sua saturação em titân.i o, de
vi do ãs i nterações dos el ementos en tre as fases em equilíbrio. Es

sa cond ição 6 satisfeita pel a mai ori a das bi oti tas anal isadas.que
se encontram em rochas contendo fases titaníferas, como por exenì
p1o, õxi dos de ferro e titânio.

Na Tabela VII obser"va-se ai nda que,em alguns casos!a
soma Si + Al na pos ì ção tetra6dri ca não a ti nge o valor esperado
B, s ugeri ndo a existôncj a de al gum ti po de substìtuìçã0.

tx is tem mui tas discussões a respei to das substitui
ções catì ôni cas que ocorrem nas bi oti tas, não es tando mu i tos de

seus mecanismos ai nda perfei tamente estabel eci dos. Em parti cul ar,
as substì tuições que envol vem o titân.i o,e as cons ì derações sobre
a sua distri buição nas diferentes pos.i ções estruturais, são espe-
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cialmente problemãticâs. Al guns autores s ugerem que o Ti 4+ pode
substituir o si4+ nas posìções tetraõdricas, principaìmente enr
bj oti tas como as de Surubim, nas quai s (Si + Al)IV . g. 0 Fe3+ tam
bõm tem sido apontado por" ce rtos pesqu isadores como um eremento
que poderi a preen c he r a camada tetraõdri ca q ua ndo es ta tem defi
cj ônci a em cá'ti ons , o que foì demons trado apenas nos cas os de b.i o
titas que apresentam pìeocroismo inverso; para biotitas com pleg
croismo normal que possuem deficiências na camada tetraédrica,fo.j
sugeri do que apenas o tj tânì o pode ser col ocado nessa posiçã0..No
entanto, a majoria dos autores, entre eles Robert (jg76), Dymek
(1983), Gui dotti (1984 ) e Indares e Marti gnot e (1985 ) , consideram
a i ncorporação do T i4* ap"nu, nas pos i ções octaõdri cas das b jot.j -
tas, mesmo nos cas os de ro ch as granuríti cas pobres em alumina, on
de (Si + n1)lv normarmente não atinge o valor g. tsses autores ob
s e r v a r a m ' a i n d a , q u e quanto maior o conteúdo de titân.i o em b.i oti tas
s aturadas nesse el emento, ìsto_ é, quanto mai or o grau metam6rf ìco,
mais ba ixa 6 a soma (si + Ar ¡IV, sendo nuras as quantìdades de
AI VI.

Dymek (1983) estudou as prjncìpais característjcas
das b i oti tas de rochas granur îtì cas e anfiboríticas de duas roca
I i dades do oes te da Groenl andi a e mos trou que: as bi otì tas de ro
ch as granu I íti cas pos s uem maiores con teúdos em tì tâni o, quant.i da
des sernelhantes de AIIV 

" r.no.., proporções ¿e Al VI ao qr. u. aã
rochas anfibolíticas. Esse fato mos tra que a soma (S.ì + Al)lV . A

u Al VI = 0,são condi ções que podem ser at.i ngì das por rochas de al
to grau metamõrfico como as de Surubim, expricando a existôncia
dessas características em argumas amostras de mais baixo teor em
a l um i n a .

Dymek (1983) e Guidottì (1984) a.i nda observararn que
nas biotitas mai s ri cas em ti tãni o, pouco ou ne nh um Al VI foi obser
vado, ex is ti ndo uma correr ação ne ga ti va entre esses erementos,ape
san da dìspersão de pontos que ocorre no diagrama AIVI ue"sus ri.

Essa mesma correl ação foi ob ti da para as biotitas
da maioria dos ti pos l ito lõg i cos de Surubim, especiarmente no ca
so dos biotititos (embora em arguns casos tarnb6m haja dìsper"são
de pontos ), conforme di agramas das fi guras 30a, 30b e 30c. A dis
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FIG. 29 - Histogramas
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persão pode ser,em parte,explìcada por imprecìsões analíticas,acen
tuadas no caso do Sì,refletjndo na djstribuição do AIIV e AIVI;
tambõm podem ocorrer dìspersões pel o fa to de que o decrésci,' de
Al vI .or o acr6scimo de Ti 4+ não se dã através de substìtu.i çáo
simples, devì do a di ferença de cargas entre esses el ementos, rnas
deve estar rer aci onado a substi tu ições acop radas ; estas envorvem
esses e outros erementos e são p.i nciparmente acentuadas em condi
ções de facies granuì ito.

0bserva-se tamb6m na Tabe I a Vl I, que a s oma dos cã_
tions na pos i ção octa6dri ca apresenta-se, em mui tos casos, dìferen
te do valor esperado de 6 cãtions po r 22 oxigênìos. E enfatizado
na literatura,que valores menores do que 6, para a soma de cátions
dessa posiçã0, são comuns em bi oti tas de di ferentes graus metamor
ficos e de rochas de todas as compos i ções . Esses varores pode'
ser' em parte, atri buídos a erros anar íticos ou mes mo ã ausôncia
de anãlises de certos constituìntes menores. porénl , grande parte
dessa deficiência ã explicada pela ex.i stêncja de vacânc.i as na po
s ição octaédri ca.

Nas amostras de Surubim observam_se, em mu.i tos ca
sos, valores menores que 6 para a soma dos cãt.i ons da posição tg
tra6d.i ca, indicando vacâncias na mesma; em outros casos, exìstenl
va I ores superìores a 6 e, em a'l gumas amos tras, diferenças tao
acentuadas que não podem ser atribuidas apenas a ì mprecì sões ang.
Iíticas. tsses val ores ocorrem em grânde parte po rq ue todo o f e_[
ro das biotitas foi car cur ado c omo Fe 

2+, não tendo sido considera?¡do o Fe"' que pode estar presente em quantìdades varj ávei s, pela
inexistêncja de m6todos prec.ì sos para tal determinaçã0. Levando_
se"em con ta que parte do ferro cal cu I ado como Fe2+ é na real idade
Fe 

r*, a soma dos cãtions na pos ì ção octaédrica pode ter sido su_
pe res t ima da. Se fossem calculadas as pr"oporções de Fe3+ em cada
amos t ra , haveri a um decréscimo no val or tota I dos cãti ons na posi
ção octaõdrica, proporcional a-s quantidades desse eìemento; conl
isso, a soma deveni a se aproxìmar do valor esperado 6, ou ser in
feri or,devido a existência de vacâncias.



7, CONDICOES DE METAMORFISMO



As associ ações mì neralõgi câs e as textu ras observa-
das em amostras dos d i fe ren tes ti pos l i to lõgì cos de Surubim são
'i ndicativas de metamorfìsmo de aìto grau, facìes granuìito, peìa
presençâ quase constante de ortopiroxônios.

Nos granul itos noríti cos , gabronorít.ì cos e pi r"oxení
ticos das Unj dades 2 e 3 ,des tacam-s e as seguintes assocjações:

(

(

- ortopi roxôni o + cl ì nopi roxônì o + pl agì ocl ãs ì o (t quartzo)

- ortopj roxôni o + cl i nopi roxôni o + hornb ì enda (em certos ca
sos a inda tendo õxi dos de Fe e Ti associados)

- ortopiroxõnio + cl i nopì roxôni o + hornb I enda + pl agioclásio
- ortopi roxôni o + hornblenda + plagioclãs.i o (1 õx j dos de Fe

e Tì )

( 5) - granada + ortopj roxênj o + plagìoclãsio (l quartzo)

( 6) - granada + bi oti ta (J quartzo)

( 7) - granada + biot'i ta + ortop iroxôni o (t quartzo)

(B) - hornblenda + biotita + ortopiroxônio + plagìoclásio
( 9) - bi oti ta + ontopi roxôni o + cl ì nopi roxêni o

(10) - bjotita + cì ì nopi roxêni o + plagìocìãsio

(ll ) - o rtopi roxêni o + magneti ta + espinél jo verde

Nas rochas gnáìssicas da Uni dade l, al ém de algumas
das associ ações menci onadas, foram ai nda observadas as segui ntes:

(12) - plagiocìãsio + feldspato potãss i co + quartzo + ortopiroxênìo

(13) - feldspato potãssico + quartzo + ortopir"oxônio + biotita

Al6m des s as paragêneses, que segundo l^/i nkler (1977\
são representatì vas da zona regional do hì pers tôn io (facìes granu,
ìito), existem ou t ros fa to res i ndi cati vos do metamorfi smo de alto
grau em Surubim, representados peì as co lorações cas tanho escuras

r)

2)

3)

4)
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de hornbl endas e marrom avermelhadas de biotitas.

A mu dan ça de col oração dos anfi bõl i os cãlcjcos com
o grau de metamorfìsmo tem sido discutjda por vãrìos autores, en
tre eles, Miyashiro (.l973). Esse autor mostra que a cor das horn
b I endas sofre uma compì eta gradação com o me tamo rf is mo crescente.
tsses minerais apresentam cores de abs orção, na di reção Z, variando
de: azul esverdeadas ou verde azuladas, em rochas recristal izadas a

bai xas temperaturas (facies anfi bol i to baixo); verdes sem tonal i-
da des azul adas, em rochas recristal j zadas a temperaturas ma.i ores
(facies anfi boì i to); e cas tanho esverdeadas a cas tanhas, em r0
chas de graus metamõrfi cos mai s el evados (fa ci es granul.i to). As
vari ações de col oração dos anfi bõl ios são atr"ibuídas ãs mudanças
composicionais que ocorrem nos mesmos com o metamorfismo crescen
te.

S pear (ì 981 ), através de dados experìmentaìs, mostra
que exìstem variações sistemãticas na composição dos anfibólios cãl
ci cos em função da temperatura, pressão de fl uidos e fugacidade de
oxi gênì o. Assim, pa ra va I ores constantes de p, e f0r, hã um acrõs
cimo em Ti, Na, K, Al total e AIIV e um decrésc.i ,0.ñ si,com o au
mento da temperatura; quando f0, e T são cons tan tes , um aumento
em P1 causa um acréscimo em AIVI e Altotal e um decrãscimo
em Si; para T e Pf cons tantes, um aumento em f0o causa um acrés
cjmo em Si, Mg, Mn e Fe3+ e um decrésc.i mo em Orro,ul, AllV, tul
K, Fe, Ti e FelMg, ìndicando que a compos.i ção dos anfjból.i os sào
fortemente dependentes de f0r.

Tamb6m a col oração das b ioti tas apresenta vari ações
c0m o metamorfi smo crescente. Em rochas de faci es xi s tos verdes e

anfibolito baixo,esse mineral apresenta coìorações esverdeadas até
cas tanh as ' enq uan to que em ambientes de mai s altos graus metanrõr
fìcos (facies granulìto), as biotitas se tornam cas tanho avermelha
das (Hyndman, 1972 e Mìyashi ro, ,l973). A coloração avermelhada 6,
em grande pa nte, dada peìo aumento do conteúdo de TiO, nas biot.j
tas de mais alto grau ( Gui dottì , l984). Como foi discutido no ca
pítulo an teri or ' na mai ori a das amos tras de surubi m esse el emento
oc0rre em porcentagens compatÍvei s com as esperadas para a faci es
granulìto.
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Além disso, deve-se ressaltar que os ortopiroxônìos
das amos tras es tudadas são al tamente pleocrõicos em tons rosados,
sendo relatìvamente ri cos em Al r0, em mui tos cas os , o que pode
ser i ndi cati vo de pressões 'i ntermedj ãri as (Mìyashi ro, 1973). No

entanto, os fa to res que control am o Al r0, do ortopì roxênì o são jn
certos. Wilson (1976), a pa rti r de cons i derações teóri cas, mostra

--Vl o ,, o oque se o Al " (0,53 A) substitui o Fe" (0,77 A) ou o Mg (0,i2 Ã) ,hã
um decrõscimo de voìume, implìcando que a substituição ocorre em condições de

P crescente; por outro lado, quando o Al IV ,rbrtitui o Sj (O,ZO 81,
hã um acréscìmo de vo I ume e a substìtuição ocorre em res pos ta a

um aumento de temperatura. Também deve ser considerado que a con
centração do Aì r0, no ortopi roxôni o po de ser refl exo da composi

ção total da rocha, não impììcando em dìferenças de pressão ou tem

peratura. Portanto, o teor de Al,0, no ortopi roxênio deve ser uti
lìzado com certa cautel a para a estimativa das cond ições de meta
monfi smo (Al bat, 1984).

An tes da di scussão das paragônes es propri amente di
tas, deve ai nda ser ressaltado que o fel ds pato po tãss ico, presente
nos gnai sses da Uni dade 1,õ cons ti tuído essenci a'l mente por mi c ro-
clínio. Segundo M iyas hi ro (1973), o mi croclínio õ bas tante comum

em algumas rochas metassedimentares de facies xistos verdes ate
anfibol ito, transfonmando-se em ortoclãsio com o metamorfi smo pro
gress'i vo; esse autor expli ca que o mi croc I ini o, ampl amente observa
do em algumas ãreas anfibol ít icas e granul íti cas, deve ter sido
formado a partir de ortoclãsìos, através de reações retrometamórfj
cas. Na ãrea de Surubin, como os fenômen os re t rome tamó rfi cos ocor
reram em escala considerãvel, a presença de microclínjo pode reaì
mente ser um reflexo dessas transformações.

7. ] - DISCUSSOES SOBRT AS PRINCIPAIS PARAGENESES

7.1.1. Granulitos piroxeníticos a gãbricos das Unidades 2 e 3

gna'isses da Uni dade l
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7.1.1.1. Reações de Desi dratação

As hornblendas e as bjotj tas são as prì nci paì s fa
ses envol vi das em reações que dão como produto o ortopì roxôn ì o,mi
neral di agnósti co da zona regi ona I do hiperstônio (facìes granu
'I i to ) .

Antes da di scussão das reações de desidratação, que
I evam ã fo rma ção de pi roxôn ios, de vem ser fei tas al gumas consìde-
rações sobre a natureza dos fl ui dos na facies granul i to e sobre a

relação entre PHZ0 . Ptotul que infIuencjam grandemente essas trans
f0rmaçoes, pri ncipalmente no caso de metamorfj smo de alto grau.Vã
ri os autores demons traram que em cond ições de p¡r¡.ptotuI, as
reaÇões de desi dratação ocorrem em temperaturas nìenores do que as ob
tidas para PuzO = Ptotul , que en muitos casos possuem valores anor
malmente el evados.

Tamb6m õ bastante di scuti do na I j teraturâ que a for
maçãodegranu1itoseXige'comocond'içãoessencial,quePH,0<<
Ptotul. Como enfati za Touret (1981), as rocha s granulít.i cas'podem
se desenvol ver em qua I q uer campo p-T do netamorfi smo de alto grau
(domín i o onde ocorreri a a fusão anatéti ca em presença de água),se
for satisfeita a condição PH20.. Ptotu., de fìujdos = p I.i tostãt.i
ca; nessas condi ções é pos s íve ì que tamb6m ocorra uma anatexi a Ii
mitada, rapi damente interrompi da devi do à def i ciênc.i a de ãgua,for
mando pequenos volumes de mobilizados, menos importantes do que no
caso dos migmatì tos desenvol vj dos na facies anf ì bol.i to.

Apesar das condi ções de baixa p¡1r6, exi stem evidôn
cì as que sugerem a exjstência de uma fa se fluiãa, .ì ndi cando que
outro constituinte, aìém da ãgua, deve ocorrer em quantìdades signì
f icati vas . A pa rti r do es tudo de i ncl usões fl u idas foi observada
gnande predominância do CO, em rochas metamór"f icas de al to grau,
sendo este, portanto, o fl ui do requeri do pa ra dììuir Hr0 e preen
che r as condì ções necessári as ao desenvol vi mento dessas rochas
(Touret, 1971; 1974; 1977 e l9B1). Assìm, do ponto de v.j sta das
'i ncl usões fluidas, foi observado que o aparecimento do alto grau
metamórfi co co i nci de com a prìncipal mudança na natureza dos f1uìdos, de

HrO na facìes anfibolito para C0, na facies granulito (Touret, ì974 e ì9g1 ).
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" lortanto, estando satisfeita a condição de pHZ0 ..
Ptotul, as reaçoes de des i dratação ocorrem a tempe ra tu ras que po
dem ser atingidas no metamorfismo regionar. As reações que envol
vem bi oti tas e hornbrendas são contínuas, isto é, tem início em
determinadas condições de T, pHZO . ptotul , mas todas as fases
permanecem em equìlíbrjo num certo intervalo de temperaturas, po
dendo h aver vari ações nas compos i ções quÍmi cas e nas proporções
modais das fas es envoi vi das. po.i sso, certas quant.i dades de b.i o
ti ta e hornbl enda podem coexi s ti r com os p i r"oxônì os neoformados,em
condi ções de faci es granu r j to, havendo ou não seu totar desapare
cimento com o metamorfismo crescente. (!.,linkler, I977; Sen e Ray,
ì97ìa e b).

Sen e Ray (l9Zlb) mostram que as reações que envol
vem hornbl enda não necessari amente se compl etam,levando ao total
desaparecìnento desse minerar, devi do a vari ãvei s q uím.i cas repre
sentadas principalmente pel a ati vi dade de Si0, e pH20 Esses au
t0res' estudando granul itos bãsicos de Madras, mos trãm que nas ri
toìogias com quartzo ou com excesso de síl ica, a quantìdade d;
hornbl enda coexi s tente com pi roxôni os é pequena, i ndi cando que a

reação quase chegou a se completar; por outro lado, os granulj tos

'i cos em hornblenda normaìmente não contõm quartzo l.i vre, ou, se
es te estiver presente, suas q ua n ti dades são mîn imas . Isso sìgni fì -
ca que un acrãscimo nas porcentagens de Sì0, favonece a quebra da
hornblenda. Além disso, Spear (l9gl ) mostra que quanto maior é o
grau de saturação em sírica dos anfibõrios, menor ê a temperatura
de aparecimento dos primeiros piroxônios.

Sen e Ray (l97la) apresentam a I gumas reações repre
sentati vas da q ueb ra das hornblendas, consi derando as amp.l as varia
ções composicionais das rnesmas. Desse modo, o componente tchermacki
ta(Ts) é responsãve1 pela formação dos componentes anortita(An) e
ens tati ta(En )' dos pl agiocr ãs ios e ortopi roxêni os, respecti vamente,
enquant0 o componente edenita(td) transforma_se em albìta(Ab) e
c I i n o p ì r o x ê n i o ( D i ) ; urna compos i ção intermediãr'i a, formada por subs
tituìções tcherrnackiticas e edeníticas, evoìuì para um pìagioclãsio
rntermedtarto 4n66,6 ao lado de orto e clinop.i roxênj o. As seguìn
tes reações des crevem essas brans formações e podem explicar algu
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mas das associações

ì ) CarMsrAìOSì 
602ZQH)z

Ts

2 ) NaCarlvlsuAl Si 
7022(0H) z

observadas em Surub im:

È l,S MgZSiZ0O + 2CaAìrSi208 + H20

En An

= I,5 MS2Si206 + 2 CaMgSirOU + NaAtSi3O8 +

En Di Ab

+ Sì0,

Qz

+ 3Si 02

td

+ Hro

3 ) Nao,ucarMg4Al 
z,5si 6,s022(oH )2 + 2Si0Z 

- 1,SMS'SìrOU + CaMSSìrOU +

Qz En Di

+ Nao,ucaAìr,uSi3,5or2 * Hzo

An.-.
þb 

'Þ

Aj nda são consi deradas re a ções que envo I vem quantj_
dades variãveis de Si0r,formando plagiocrãsjos de dìferentes com
pos ições, com I iberação de A1r0, que pode ser aconodado na estru
tura dos piroxênìos. Esses uuio".s conc I ui ram que os pìroxênìo gra
nul i tos, resul tantes dessas reações, não deveriam conter pì agi oc.l ã
s ios mai s ãcidos do que AnUO . No entanto, em mui tas assocìações
naturai s, os pl agi ocl ãs ios apresentam compos.i ções AnZT_ g0, o mes mo
ocorrendo em Surubim, onde os teores de anorti ta da ma iori a dos
pìagiocìãsios analisados variam entre 30 e SO%; esses fatos suge
rem que deve ter havi do interferência de algum agente externo, ca
paz de acidjf icar os plagioclãsios.

ïsEd

da compos

cal i dades

fo rmação

nes es de

0s autores ainda discutem outras reações a partj r
ìção de hornbl endas de assocjações naturajs de vãri as lo
, nas quaìs, além dos minerais cj tados, ocorre aì nda a

de magnet i tas e i I meni tas , tamb6m encontradas nas paragê
Surubim.
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Spear ('ì981 ) estuda as relações de fase e o campo
de estabilidade das hornbl endas em função de p¡1r¡ = ptotul . da
temperatura, em di ferentes condi ções de fO2, em rochas de compos ì
ção ori gi nal correspondente ã de olj vina tol eítos .

Para a primeì ra apari ção do c1i nopi roxônì o, com fOZ
defi ni da pel as curvas tampão QFM e WM, é considerada a seguìnte
reação:

hornblenda.' + plagioclásìo È hornblenda, + pìagìocìãsì0, + cììnopiroxônìo +

+ óxidos de Fe e Ti + H20

onde, a hornblenda, é mais pargasitica (mais rìca em Na e Aì) e

mais rica em Ti do que a hornblenda., , e o plagìoclãsio, é mais anon
títico que o plagiocìásì0., . A temperatura obtiaa para o prìme.i ro
aparecimento de cl inopiroxênio, em condi ções de fO, control ada pe
la curva QFM,foi de 768 I g0c a I Kb e 788 I Boc å z ru; conside]
rando-se a curva tampão l,lM, foi obtida uma temperatura de 775 l lSo C

a 2 Kb. Em condições de f0, contr"olada pela curva Hly, a hornblenda
se transforma em clìnopiroxênio (+ p'ì agiocìãsio + hematital quart
zo + ti tanita + Hr0) em temperaturas inferiores ãs anteriores, ìs
to é: 7350c J B a*p = 2 Kb e 738 J goc a p = 3 Kb.

Para o prì mei ro aparec.i mento do ortopi roxêni o é con
s iderada a reaçã0, em condi ções de f0, control ada pel as curvas QFl"1

e l^lM:

hornblenda, + plagioclãsio, è hornblenda3 + pl agiocìãs io, + clì¡sp.i ¡oxôn.io +

ortopiroxênio 1 ì1menìta + HrO

Essa reação envol ve o decréscimo na proporção modal
da hornblenda e um acréscimo de ortopì roxêni o, c li nopi roxêni o e

plagioclãsio modais, aìém de um aumento no teor de Tì, Al e Na do
anfi bõl io resultante.

0 ortopi roxêni o ocorre como prod u to da quebra do an
fibõljo,a temperaturas l0 a 30oC mais el evadas do que as obtjdas
para a primeira formação do clinop.i roxônì0, em condições de p¡
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constante e a baixas f0Z. Para f0, control ada pe lo tampão Q FM, os

val ores de temperatura vari am entre 780 a 8000C quando P r = I Kb

e são majores que 805oC para P¡ = 2 Kb. Para f0, controlada peìa
curva l^lM, fo ram obti das tempe ra turas de 7980C 1 lO quando pf = I fU.

Tambãm é apresentada a reação i ndi cati va do primej
ro aparecimento de olivina como uma fas e es tãve I , que o co rre a

temperaturas de ap rox ima dame n te 200C acima das obti das para a rea

ção anterior, quando f0, 6 control ada pel as curvas tampão QFM e

l.lM.

A reação
dade das hornblendas é

hornbl enda, È pl aqiocl ãsio
.+

ta + H20

que des creve o Ijmite s uperi or de estabiIi
representada como:

+ clìnopiroxênio + g¡¡epi roxônjo + olivjna + jlmeni

cons i derando-se f0, control ada pelas curvas QF14 e WM. Foram obti
das temperaturas afroximadas de 912 19oC u pt = I Kb (QF¡,1 ) ;
9oB I 9oc a P:f = I Kb (t,tM) .

Abaixo das temperaturas relativas ao primeìro apare
cimento dos cl i nop iroxên ios , o anfiból i o coexì s te com plagiocìá
s j o, iI meni ta e tj tani ta, quando f0, õ control ada peì as curvas QFI'l

e t,JM, dando l ugar ã ass oc j ação anfi bõl i o + pl ag ioc1ãs j o + hemati
ta + ti tan ita 1 quartzo, em condi ções de mai s aìtas fugacì dades de

oxì gêni o (HM).

0s res u I tados dos trabalhos experì mentaì s, nas vá-
ri as condi ções mencìonadas, podem ser vi s tos nas figuras 31, 32,33
e 34, onde se observa que as reìações de fase em condições de maìs

altas fugacidades de oxigênio dìferem daquelas obtìdas quando f0Z
õ control ada por QFM e l,lM. Em condições de f0, rel ati vamente ele
vada, a rocha torna-se saturada com respe.i to a Si0r, nri nci palmen
te devido ã ox idação do Fe2+ produzindo õxidos de Fe e Ti; quan
do f0, é rel ati vamente baìxa, olivjna e ortopiroxênio são fases
possíveìs no sistema cons iderado, enquanto que o quartzo estã au

sente. 0 autor ainda enfatiza que a presença ou ausônci a de quart
zo livre õ pri nc i pa I mente função da compos ição da rocha orjgìnaì;



.174.

no entanto, as condi ções de f02, atuantes durante as transformações
em questã0, também desempenham papel i mportante: um acrõs c imo em f02,
considerando-se a composição total da rocha constante, ìnduz a um

aumento na ati v idade de síl ica.

Em Surubim, a ti tano-hemati ta associ ada aos õxjdos
de ferro e titânio ocorre como resultado de reequìlîbrios poste
riores ao pico do metamorfìsmo granulítico, a par"t.i r de magnetj
tas e i I meni tas ; al õm disso, o estudo dos õx idos de Fe e Ti, dis
cutì dos em capítuìo posteri or, mos tram que as fugaci dades de oxi
gênio, durante os even tos metamõrf i cos, apresentam val ores prõxì mos
aos da curva tampão QFM. Com base nesses dados, pode-se sugerì r que,
na mai ori a dos casos' a ocorrênci a de quartzo l ivre ì nters ti cial em

a lguns granuli tos no rít i cos , gab ronoríti cos e mesmo pì roxeníti cos
com pouca hornblenda, deve ser refl exo da compos ição químì ca orìgi
nal ; também não pode ser descartada a possi bi I idade de ter hav.i do
ì n trodução de quartzo de uma fonte externa, o que teri a facil.i ta-
do as reações discutidas, e que se tr aduziria pe la presença das
faixas de quartzo estirado e d e f o rm a d o, p r e s e n t e s , prìncipaìmente,
nos gna isses da Unj dade I, mas tamb6m em rochas das outras Unida
des .

Sen e Ray (197.l) dì s cutem a ìmportância de uma fon
te externa de sílica, rel ac ionada a processos de ana texi a ! pa ra as
reações de quebra das hornbl endas. tsses processos tambõm poderi am

expl icar a presença de pragìoclãsios de compos i ções maì s ãcìdas
que as esperadas a partir dessas reações,na ãrea de l,1adras, pois
junto ã sÍ1 ica externa pode ter havido a i ntrodução de ãlcalis.

A1 gumas feições de campo, tais como a presença fre
qüente de pegmatitos deformados e de mìgmatìtos em parte da ãrea
estudada, são evi dênci as fo rtes de ativi dade anatéti ca em Surubim,
o que também poderi a expl icar a ocorrêncj a de pl agi ocl ãs ios mais
ãci dos. Assim, em al gumas rochas, toda a hornbl enda pode ter desa-
parecido, enquanto que em outras, esse mi neral permanece em equì ì í
brio com os piroxônios neoformados, dependendo da inf luônc.i â si
mul tânea da ati vi dade de sílica e da pressão parc.i al de Hr0.

Spear (1981), a parti r de dados experimentajs,mostra
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que a saturação em S i02 pode causar um decrés ci mo de at6 50oC nas

temperaturas obtìdas, para as vãrias condjções de fOZ, jã menciona
das.. Al6m disso, cãlculos uti I i zando PH20. Ptotal fornecem tempe
raturas mÍn imas, pa ra o primeiro aparecimento de cl inòpiroxênì0, em

torno de 7000C a 2 Kb para XHo6 d. aproximadamente 0,5, que podem

ainda ser inferiores, a valorei majs baixos dessa fração molar. Tais
cons ì derações i I us tram â forte dependênc ia entre a temperatura e

esses fatores.

0u tras reações sobre a estabilìdade da hornblenda e

sua rel ação com os outros mi nera is da facies granulito são mencio
nadas por Choudhurì (ì984). Essas reações são também bastante úteis
par"a explicar a I gumas das associ ações mi neral õgì cas encontradas
em amostras de Surubim. São apresentadas cjnco reaÇões., envoìvendo quatro
dos segu intes mi neraj s: hornbìenda(hb), p I a g i o c ì ã s ì o ( p g ) , cl ì nopì
roxônio(cpx), ortopì roxên io (opx ) e granada(gr); o mjneral que não

toma parte de uma determinada reação é escr"ito entre parênteses
para indj car sua ausência, e especifjcar essa reaçã0.

(gr): ìhb + 35i0, = lpg + l,4cpx + 3,0opx + Hr0

(Pg): lhb + 0,4opx = 2cpx + lgr + Hr0

(hb): lpg + 3,6opx = 0,6cpx + lgr + 35ì0,

(cpx): 0,6hb + 14,45j02 = Zpg + Topx + I,4gr + 0,6Hr0

(opx): 3,6hb + 1,35i02 = 0,4pS + Tcpx + 3,29r + 3,6H20

São par.tì cularmente importantes, no caso de Surubim,
as reações (gr) e (cpx), devido a ra ri dade de associ ações que en

vo l vem cì i nop iroxêni o e granada na regiã0.

E também discutida a jnfluência dos potenciais quí
mi cos de S i02 e H20 nes s as reações, s endo apresentado um dìagrama

¡.rS i0, versus pH20, para condições de P e T compatíveis com o meta
morfismo de alto grau (Fì g. 35). Nesse diagrama observa-se que um

decréscimo de uHr0 e um acrõscimo em uSi0, facilitam a q ueb ra da

hornblenda e sua transformação em pì roxênios. tsses fatores podem

fazer com que as reações se completem, ori gìnando, a parti r de ro
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chas mais ricas em quartzo, associações finais pobres ou sem horn-
blenda, como é o cas o das paragêneses (l) e (5) de Surubìm.

Embora ra ras , as associ ações que envolvem cl i nopi ro
xêni o e granada foram I oca lmente observadas na regì ã0, te ndo tam
bém sido mencionadas por alguns pesquisadores que es tu da ram as ro
chas do Vale do Curaçã (Lindenmayer, lgBO¡ Figueiredo, ì98ì), su
gerindo tamb6m a ocorrôncia de reações do tipo (pS); (hb) e (opx).

l,,linkler (1977) enfatì za que a reação (hb) é contÍ
nua ' podendo haver coexi stência de reagentes e produtos, em certos
intervalos de condi ções fís i cas , e i ndi ca um es tãgi o de transìção
entre pressões médi as e a ltas, No entanto, essa reação também po
de ocorner a pressões cons tantes , devido a diminuições rocais de
temperatura, a pa rti r de rochas de compos ì ções apropriadas.

Figuei redo (ì981) e Lì ndenmayer (1980) mostram a

ocorrônc ia de texturas simpl ectiti cas de plag'i oclãsio e ortopì ro
xônio circundando cristais de granada, sugeri ndo a reação inversa,
que ocorl"eria devìdo a um decrãscimo na pressão ã temperatura cons
tante ou a um acrõs ci mo de tempe ra tu ra ã pressão constante.

Essa reação foi i nves ti ga da por Green e Ringwood
(1967)' que mos t ra ram que a assocì ação o rtop i roxên i o + pì agi oc lãs ì o
+ clinopiroxênio + granada + quartzo é estãvel a temperaturas de
7000C e pressões de 8 a lO Kb. Choudhuri (19g4) mostra que as rea
ções que orì gi nam associ ações de cl i nopi roxêni o e granada são fa
vorecidas pelo decrõscimo de uHr0 e/ou por valores baÍxos de uSì0r,
desde que se tenha condições composicionais (FelMg na rocha) " ii
sìcas adequadas, isto ã, um acrõscimo na pressão ou uma q ueda .ì so
bãri ca na temperatura. A ocorrência de granu I ì tos mãfi cos co, or
topì roxênì o, clinopi roxênio e pl agì ocl ãs io, i nti mame n te assocìa
dos a rochas que poss uem mai ores razões FelMg, contendo ortopiro
xônio, clìnopir"oxênio, granada e p.l agioclãsio, foi observada na
Indìa por Manna e Sen ('l974). Esse fato leva a sugerìr que quanto
mai or é a razão FelMg na rocha, menor é a press ão necessãri a par a

a formação da associação cìinopìr"oxôn'i o + granada, considerando-
se uma tempe ra tu ra constante (l^]i nk1er, 1977).
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0bserva-se, portanto, que condi ções de p e T prõxi
mas ãs estimadas por Green e Rìngwood (,lg67) podem ter ocorr.ido na

ãrea estudada, sendo tambénr possíveis no caso das reações discu*
tjdas por Spear ('l981), cons i derando-se a interdependôncia das di
ve rs as vari ãvei s químicas, tais como : ati vi dade de Si0r; p¡1r9; re
1ação Fe/t4g da rocha original e f0Z ( ver Fi gs, 3l, 32 e 33j.

A i nfl uênci â de H20 na reação (Sr) õ v.i sta no dia
grama T versus X¡1 ,6, de Choudhuri (1984 ), no qual os campos de es
tab i l idade da hornblenda nas vári as pressões consi deradas foram
extraídos de l,lelìs (19 79 , 1n Choudhuri, op. c.i t.)e de Spear (ì98ì ).
Por esse di agrama vê-se que, em temperaturas e pressões cornpatíveìs
com a facjes granuì i to, as q uantì dades de X¡rg envoì vj das na esta
bì I idade da hornbìenda podem ser mui to baixãs; não são necessãri as
grandes quanti dades de ãgua para estabi I i zar esse mineral, que,
portanto, pode estar presente em associações de alto grau.

A biotita também é envo I vi da em mui tas associações
mineraiõgì cas de Surubim, podendo apresentar texturas granobl ãs ti
cas de equìlÍbrìo com piroxônjos, pìagioclásios, hornblendas e gra
nadas. Também são bastante comuns cristais de biotita arredondados,
engìobados p o ì q u ì 1 ì t i c a m e n t e em pì roxên.i os e granadas. Essas f"f.
ções sugeren que ao menos parte das biotitas de Surubim deve pìo
vir de paragêneses anteri o res a fac i es granul.j to, tendo part.i cì-
pado de reações que produzem o ortop.i roxênio; essas reações tam
bém são contÍnuas, havendo o equilíbrjo de reagentes e produtos
em certos intervalos de condìções físjcas, onde podem ocorrer rn!
danças p rog res s i vas nas po rcen tagens moda is e nas composições das
fases minerais, com o metamorfismo crescente.

Al gumas re ações que en vo I vem a quebra da biotj ta,
ci tadas por de Waard (1965, .i n l,,Jinkler, ì977), são:

hornblenda+ biotita + quartzo ê ortopiroxênio + feldspato potássì co + pìagìo
cl ãs io + HrO

biotita + quartzo è ortop'i roxônjo + almandina + feldspato potãssico + HrO

Mìyashiro (.l973) mos t ra que a q ueb ra da biotita p0
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de se dar atravós da seguì nte reação:

bjotita + 3quartzo ;= 3ortopiroxênio + feìdspato potãss.i co + H20

tss as reações explicarjam as associações dä biotl
tas com ortopì roxêni os, plag.i oc1ãsios, hornb I endas e granadas (as
sociações 6, 7 e B), a menos do feldspato potãssìco, normaì mente au
sente, ou presente em quantidades mín i mas nos granu ì i tos máficos.
No entanto, nas rochas gnãissi cas da Unidade I são observadas as
soci ações que i ncj uem o feldspato potáss i co (ì 2 e 13) . A ausêncìa
desse mi neral em mui tos ti pos litoìõgicos sugere que com essas
reações podem ter s i do I .i berados fI uídos .i cos em potáss.i o , res
ponsãveis por a I gumas das fe ições retrometamõrfi cas observadas.

As associações bìotj ta + e¡¡epi roxênio + cl.i nop.i roxônìo(9)
e biotìta + clinopì roxônio + plagìoc1ãsio('r0) também poderiam ser expri
cadas através dessas reações, se consj derarmos que assocì adas ãs
mesmas 0conrem outras' responsãveis pela quebra das hornbrendas com
formação de orto e clinopìroxênjo.

7.1 .1.2. Associ ações com espinéìio

0 espìnél io verde aluminoso tambõm
em a ì gumas amos tras de granuli tos piroxeníticos,
ciado a ortopi roxênios e magnet.i tas (Associ ação I
espinéiios essencjalmente ferríferos, com razoes
torno de 0,80.

esta presente
nornraì ente asso
l). Trata-se de

Fel(Fe+1,19) em

Al gu ns trabalhos experjmentais sobre a síntese e es
tabiI idade de cror.i tas mostram que a formação dos espinérios pooã
ocorrer a partir de reações que envo'l vem a quebra daquele fi.i neraÌ.

Fawcêtt e yoder (1966), atravõs de es tu dos experìmen
tais no sistema Mg0 - AlZ03 - Si O2 - HZ0, determinaram o I.i mite
superior de estabilidade de clorjtas magnes i anas, a pressões de

I, i Xl,', 
u. 

ï.ï,10,:l;.iilll'li'ill,.ii3l,, =,.1,:lt:., 
l,li"' :::,,::
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ri ta + cordieri ta + espinõlio,através da seguinte reação:

5clinocloro ¡-= ìOforsteri ta + cordierita + 3espìnõlio + 20H20

Acima desse valor de pressão a ass oci ação fo rs te ri ta + cordierita
torna-se instãve1, dando lugar ã forsterita + enstatjta + espinõ
Iio. As seguintes reações ocorrem em condi ções de pressões supe
ri ores a 3,5 Kb:

clinocloro Ê forsteri ta + 2enstatita + espìnélìo + 4H20

forsterita + cordieri ta =} ens tatita + espi né1 io

Também a compos i ção das cl orì tas varì a com a pres-
são; abai xo de 3 Kb,sua compos i ção se aproxima da do cl jnocloro
(5M90 . Al 203 . 3Si 02 ) , enquanto que a 1O Kb, as cl orì tas possuem com
posições ìnterrnediãrias entre as do clinocloro e da corundofilita
(4M90 .2A1 10 1. 2Si0"). Com o aumento da pressão, as cloritas torI J L'
nam-se mai s al umi nosas.

As reaçoes
de Fawcett e Yoder (1966)
dos do trabal ho de Yoder
MsO - A1203 - Si02- HZ).
cl inocloro a pres s ões de

+ cord ie ri ta + espìnélio
P = I Kb e de TBOoC para

clor'í ta + cordieri ta

cl ori ta + ens tatita

d is cuti das podem ser vi s tas na fi gu ra 2,
, onde os dados a P < 2 Kb foram extraí
(1952), que tamb6m esrudou o sjstema
Esse autor estabel eceu que a q ueb ra do

atõ 2 Kb fornece a associ ação fors teri ta
+ vapo r, a temperaturas de 6800C quando
P = 2 Kb.

ens tati ta + espi nõ1 i o

forsteni ta + cordieni ta

0 ponto i nvari ante defì ni do por essas reações não
pode ser determinado com muita precisã0, devido ã persistênc.i a de
fases metaestãveis. Atrav6s de anãl i ses gráfi cas das reì ações en
tre as cjnco fases sólidas em equjlíbrio no ponto ìnvarìante (forste
rita, cordierìta, espinéì.i o, enstat.i ta e clorita), foram obtidas
as curvas uni vari ôntes ao redor do mesmo, sendo que al õm das três
curvas unj vari antes defi ni das, duas outras podem ser cons.i dera
das; estas, no entanto, não determi nadas experìmentalmente:
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Todas as curvas univarì antes no sistema l"lS 0 - Alr0, -
Si02 - H20 e seu comportamento ao redor do ponto invari ante podem

ser vistos na fì gura 36, onde se observa o amp 1o campo de estabili
dade da ass oci ação enstatita + espinélì0.

Aì guns autores demons traram que a presença de Fe0

no sìstema causa uma dimÍnuição do campo de estabilidade das clo
ri tas, hayendo a queb ra des s es minerais em menores temperaturas.

0 sistema FeO - 41203 - Si02 foi estudado por
Turnock (ì 960 ), que determi nou o campo de es tabi l ì dade da dq
phnìta [t.O.e AlZ.+ SiZ.8 (0,0H)lS] e da pseudothuring.i ta
lF"+.2 413.6 Si 2.2 (0,0H)lel;o autor demonstrou que o campo de es

tabilidade desses minerais se estende até temperaturas 650C a l60%
maìs baixas do que as ob ti das em s i s temas magnesi anos, consideran
do P¡r9 = Protut = 2 Kb. Além disso, Lindsley et at. (1964 ) mos

tram que a ferrossilita õ instãveI a baixas pressões, não sendo,
portanto, possíveì a associação hercì ni ta + ferrossi I i ta nessas con
di ções .

James et al. (.l974, in Mc0ni e et al., 1975) determi
naram o limjte supeli or de estabiljdade da daphnita, em condições
de P¡1r¡ = Ptotu', = B Kb e f0, definìda peìo tampão N.j - Ni0, ob.

tendo duas associações a partìr da reação de quebra daquele ntine
ral : Fe cordi eri ta + magneti ta + quartzo + vapor, a pressões meno

res que 4 Kb e Fe gedrì ta + magne ti ta + cordi eri ta + vapor, a pres
s ões maiores.

0 campo de estabiI idade das clori tas em s isteltas fer
riferos e magnes ianos e seus limites superi ores podem ser vistos
na figura 37, atrav6s das I jnhas continuas extraídas de Mc0n i e et
aì. (1975); esse dìagrama mostra que a presença de Fe0 no s jstenla

caus a um acentuado decrõscimo no campo de es tab iI i dade das clorj
tas.

Clori tas de compos i ções ì ntermedì ãrì as, pertencentes
ã sêr'i e de s ol uções sólidas cl inocloro - daphnita, fo ram estudôdas
por Mc0n ie et al. (1975) que investigaram as reìações de fas e no

s ì s tema Mg0- Fe0-Al 203-Sj02-H20' em condi ções de P¡r9 = Pro,u., = 2,07 Kb



FIG. 36 - Relações de.fase O. .,.-;rt no ,irt.n,u iv1g0-Aì203-Sr l¿-n20
?1:.llbuìção-dás possívei; ¿;.;.; ;;i;.rrantes ao redor do pont0rnvarlante. Fo = forsteri ta i Co = cordi eri ta; Sp = ;;;ìnãit o I rn =enstatita; Chl = ctofi!9: As abreviaçõei ent.u åp"êniãi.ì .ãp..r.ntam a fase ausenre na reação consideiada. (e*i.ãî¿ð ãà-Èã*.àtt eYoder, 1966).
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A-Fe gedrito + mognelito + Fe cordieíto
8- Fe cordierilo + mogneiilo+quorlzo
D- Fo rsler ito + enstotito + espinétio
E-Forslerilo + cordierilo + espindlio

FI G. 37 . _ Di ag rama P¡r¡ em função de T, mos tra ndo o limite sJperrorde estabiridade do crîñocloro (Fawcerr e yoder, is6o¡ ã iã daphni-ta, corn f02 definida pelo ,' buffer,' Ni-Ni0 (Janrés ut á1., ì974), representados peì as I i nhas contínuas (extraíàas de ¡tconi e !t ¿, ro7('-As linhas pontirhadas represenram ur .r"uur-i"ã.i.ã, óã.. ä l'r,íii'.superìor de estabiridade de croritas de conrposìçõei iÃie..ã¿iáriai,obtidas atrav6s de i nterpor ações dos dados ¿os 'i ii t.n,ui orror.
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e f0Z defi nì da pelo tampão Ni-Ni0. Ess es autores mos t ra ram que a

cordierita coexi s tente com a olivina torna-se uma assoc.i ação está
ve1, quando os val ores de FelFe + Mg das cloritas .i niciais são me

nores que 0,55, a temperaturas mínimas de 6550C, nas condìções d;
pressão consideradas. Associados a esses minerais pode ocorrer mag
neti ta, herci ni ta ou esp.i nõì i o, dependendo da razão FelFe + Mg

das clori tas ori gi nai s, tendo sido identificadas as segui ntes as
soci ações, observadas na fi gura 3g.

ì) olivinar, + cordìerìtar, + magnetitass, para 0,53 < FelFe + Mg < 0,55 e tem

peraturas entre 6550C e 6600C

2) cordierìtar, + olivìnars + hercinita5s,para 0,35 < FelFe + Mg < 0,53 e tem

peraturas entre 660oC e 680oc

3) cordìeni tass + ol ivinar, + espinõlioss,para 0,00 < FelFe + Mg < 0,35 e tem

peraturas entre 6B0oC e 720oc

No en tan to , sob ess as con di ções de pressã0, o ortopj
roxênio não ã uma fase estãvel , aparecendo pela pri mei ra vez a

partir de 3,25 Kb através da reação crd + ol 
= 

opx + sp,jã d.i scu
t'i da.

Em Surubim, a p res e nça de espin6lios de composição
intermediárìa, com predominância do termo hercinita, assocìados a

magneti tas e ortop iroxôni os s ugere uma associação equivaìente a

oììvinar, + cordieritar, + magnetitar, (Fìg. 3B), porém em condi-
ções de mais altas pressões,onde haveria a.i nstabiljdade da oljvj
na junto ã cordi erì ta, que neag j ri am através da reação acima. Des

se modo ' seria formado um ortopì roxêni o mais ri co em ferrossìl ìta
ao lado de um espìnêìio de compos ição prõxima ã da hercjn.i ta, per
ma ne cen do na associ ação a magneti ta. As curvas referentes às asso
ci ações de altas e baixas pres s ões, q uan do se I eva em cons ideração
a quantì dade de Fe0,estari am, portanto, s j tuadas em posições in
tenmediãrias ãs obt.i das para os sistemas puros da figura 37. Des

se modo, para pressões de 2,07 Kb, a curva representativa da rea
ção clorì tar, :ì o1ì vi nar, + cordi eri tar, + ¡nagnetitass estaria
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s ì tuada em temperaturas p rõxi mas a 660 oC, segundo os dados de Mc

0nie et al. (1975); em condi ções de p res s ões maìs el evadas, consi
derando-se a mesna fração mol ar de Fe, a curva uni vari ante repre
sentativa da quebra das cìoritas, formando olivinar. + ortopiroxô
nìor, + e s p i n é ì i o ( h e r c i n i t a s ) , estaria l ocal izada a temperaturas
mais elevadas, va.i ando de aproxì madamente 7000C a T50oC,dependen
do da pres s ão considerada.

Es ses resul tados fo ram obtidos por mei o de extnapo-
ì ações real i zadas a parti r dos dados dos s i s temas puros discuti
dos e do ponto: P= 2,07 Kb, T = 65S - 660oC,determ.i mado por Mc0nìã
et al .(1975), para vaìores Fel(Fe + Mg) das cloritas situados entre 0,53
e 0,55 (Fig. 38). Desse modo, as reações de quebra das cloritas, a

altas e bai xas pressões, e a reação de fo rma ção de or"topì roxênì0.,
e espìnõlio=. foram representadas, de forma aproxìmada, na fìgura
37 (curvas ponti I hadas ) . Nessas curvas teõri cas observa-se que a pres.
sões de ap roxi ma dame n te 7 Kb, a temperatura onde o co rre a quebra
da cl ori ta es tã situada em tonno de 7500C, sendo essas condições
compativei s com as obti das por outras associações na reg ì ão de Su
rub irn.

A ol i v ina* deveri a ai nda aparecer, como fas e es tã
vel ' no campo s i tuado à di re íta da curva referente a pressões supe
riores a 3,5 Kb aproxjmadamente. A ausêncìa de olivina nas asso
ciações de Surub im sugere uma elevada ati vìdade de sÍlica no sjs
tema, ou decorrente da compos.i ção da rocha original, ou provenìen
te de uma fonte externa, ou, ai nda, dev i do a um aumento em f0, du
rante o metamorfi smo. Heml ey et a1 . (1977 ), es tudando relações de
fase no sistema Mg0 - Si0Z - H20,mostram a transformação de fors
te ri ta em enstatita (Fìg. 39) em cond ições de p e T constantes,
quando hã aumen to na ati vi dade de sílica. por outro I ado, sabe-se
que para s i s temas ferríferos ! cons iderando-se va I ores de f0, aci
ma da curva tampão QFM, a olivjna não é estãve1 , uma vez que se
transforma em qua rtzo e magneti ta.

No caso de Surubim deve-se cons i derar um sistema em

que o ferro desempenha pape I ì mportante, como pode ser observado
pel a compos ição das fases presentes na associação ortopì roxênio^^+
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olrv'ness . cordrerlte!! - magnetìte\:

O

T¡J

E)
t--

cc
LIJ
0-

i'-

olrvrne s< cordtefure \s . splltets,
o

CJ

PH,o = 30,00 0 p.s. i

N¡ . NiO BUFFER

Fe/Fe + Mg DAPHNITE

Mg0-Si 02-H20 em fun
nl = C0nCen traçAo []o-
1977).

FI G. 38.- Di agrama T_ve rs us Fel (Fe+Mg ) , ã pgoO = Z,O7 Kb, ¡rosrran_do as cinco associações resurtaÀtes ãá'queuilá"¿ur-¿í;ri;;r ã artastemperaturas ' obtido g pa rti r dos resu ìtados experimentãii ou.u a
¡glução sólida clinoclolg - daphnìta, ; rol de¡i;id;-l;i.",,6urrer,,Ni-Nì0. As setas são indì cat ivas ae ieaçõeð reversas. (Exrraído deMcOnie et al., 1975).

FIG. 39
ção de
I a I de

- Re la ções de estabi I i dade no sistema
1og.m Si9? . ì/T, à ps"¡ = I Kb, ondesl rìca. (Extraido de .Henll ey et al.,



+ magnet itass + hercinitass; ainda deve ser ressal tado, mais uma
vez, que os val ores de f0, durante o pìco do metamorfì smo granulí
tico encontram-se entre as curvas tampâo QFM e HM, mais prõximos
da prìmejra, como serã discutjdo posterìornente. portanto, pode_
se dizer que a ol i vi na, que deveri a estar p res en te na associação
proveniente da quebra das clon.i tas, não ocorre dev.i do ã ação conjunta das seguintes reações:

3Fe, Sì00 + 0, +3Si 0, + 2Fer0O e

(Fe, Ms), sioo + Sì0, è 2(Fe, Ms) SiO3

A magnetita, no entanto, permanece como fase está
veì, associada ao ortopìroxônio e ao esp.i nã1.i o.

A panti r dessas cons i derações, pode_s e teo li câmente
estimar que a temperatura min i ma da associação magnetita + herci-
ni ta + ortopi roxônio possuì valores prõxi mos a T5OoC,para p¡r¡ 

=Ptotul;7Kb.Noentanto'comoemrochasgranu'líticasaPH2O<<
Ptotul, sendo que P ç¡, desempenha um papeì importante, u .rruu pon
ti I hada teõr'í ca da figura 37 des r oca-se para regiões de menores
temperaturas, dependendo dos valores de X¡1 ,6 envol vì dos.

Para a determjnação do I jmjte superi or do campo de
estabil j dade do espinél.i o pode-sê, por exempl o, cons i derar ô rea
ção mencionada por Candi a (1983), generi camente representada como
segue:

Tortopiroxênio + rpargasìta idear + lespiné1io + (zanorti ta + rarbita) +
6ol i vi na + HrO

Devido a- ausônc.i a de dados experimentais, as cond.j
ções de equiìíbrio dessa neação fo ram es t imadas teoricamente por
cand ia ('l983)'que utìl izou os valores das proprì edades termodinâ
mjcas dos seguìntes minerais part.i cjpantes da mesma: enstatita(En),
forsterita(Fs), p a r g a s ì t a ( p a r g ) , espìnõ1io(Esp), h e r c i n ì t a ( tie r c ) ,albita(Ab), anortira(An), forsterita(Fo) e faialira(Fa). Foranr
consideradas:



a)

188,

fas es estri tamente magnesì anas

7En + lMg Parg + lEsp = (2An + 1Ab) + 6Fo + H20

b) fases intermediãr'i as, com termos próxìmos aos magnesìanos

TtnrO FsrO + I Mg PargrO Fe PargrO + I EspSO Herc20 = (2An + lAb)

+ SForO FazO + HZ}

c) fas es essencialmente fe r ros as

7Fs + lFe Parg + lHerc = (zp.n + lAb) + 6Fa + H20

No caso de Surubìm, uma vez que os es pi n6ì i os se
aproxìmam do termo herc in ita (Fel (Fe + M9) = 0,8 - 0,9) e que os

ortopiroxênios tamb6m possuem porcentagens sìgnifìcativas de FeO,

o ljmite superi or do campo de estabil j dade do espìnéììo pode ser
defin ido por uma reação próxìma ã c. Essa reação es tã representâ
da no diagrama P-T da fì gu ra 60 de Candia (1983), no qual se ob
serva que a pressões de 6 a 7 Kb (Pt = PHrO) pode-se ter espìné
lìo es tável até reg ì ões de al tas tempe ra tü ras (T; l2O0oC).

Concluindo, o campo de estabilidade dos espìnélios jun
to aos ortopì roxênìos e magneti ta estende-se des de temperatu.ras
mínimas inferiores a 750oc até um mãximo de aproximadamente l200oC.
Essa associação 6, portanto, es tãvel nas cond ições. de p e T obti
das atravõs das outras paragêneses cons ideradas .

7.1 .2, Rochas c ã I c i o - s i ì i c ã t i c a s

As rochas c ã l c i o - s i l i c ã t i c a s de Surubím nem sempre
apresentam paragôneses que perm itam a determi nação prec.i sa das
condì ções de metamorfj smo.

Certos mi nera is, que nonmalmente ocorrem nessas ro
chas,mostram que Al Z03, Kr0, Fe0 e NaZ0 estiveram presentes origj
naì men te, fazendo pa rte de cons ti tui ntes argi losos mis turados em

di versas proporções aos carbonatos. Entre esses minerai s des taca-
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se a ocorrência de feldspatos, hornblenda, flogopita e/ou biotìta,
granada, al6m de epidoto e tj tanì ta. Al õm djsso, o aumento nas
proporções de mater.i al siI ìcoso e argiloso deve ter contrjbuído
pa ra o desenvo'l v imen to dos gnai sses cãlcio-si li cátì cos.

As

cio-silicãticas

(l) - dìopsídio

(2) - diopsidio

(J) - dlopsldlo

(4) - feldspato

(5) - flogopita

(6) - diopsídio

(7) - dìopsídio

0

naçã0, s eri a dado

mus coyi ta + câIcita

A presença de espinéljos em dì ops i dj tos e forsteri
ta mãrmores pode ser expl icada a part ir de dol omi tos sjlìcosos
origì nais; l,linkler (1977) mostra que, quando essas rochas são meta
morfisadas, po de haver o des en vo I vi men to de cl inocloro ou de f ìogo
pjta no cas o de haver potãssio no s is tema; como foi discuti do an
terìormente,em condições de altas temperaturas ocorre a quebra do

cl inocloro, orì gi nando assocj ações com es pi nél i os magnesi anos.

Guidotti (1984) mostra que em rochas carbonãtjcas
sìiicosas, que contém abundância de impurezas, tais como K20, A1 203 ,

Fe0, Nar0, po de ser formada também a b.i ot ita; a pri mei ra formação
desse mjneral é mostrada através da seguinte reação:

muscovjta + quartzo + ankerìta + H20 ê calcita + clorita + bìotita + C02

Pode ainda haver a formação de plagioclãsio cãlcico ou zoizìta, ao
invés da clorita.

prìncipais paragôneses observadas nas rochas cãl
da região foram:

+ espiné1io

+ espinõl io + forsterj ta

+ cal ci ta + biotita
potássico + di opsídi o (1 Uiotjta)
+ di ops ídi o + calcita
+ cal ci ta + quartzo

+ cal ci ta + fo rs te ri ta

decréscimo modal da muscovi ta, até sua total el imi
pela segui nte re açã o contínua:

+ clori ta + quartzo + albita è biotita + plagìoc1ásio i n
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termediãrio+HZO+CO2

Jã em facies anfibolito superior ocorreria a reação:

biotita + calcita + quartzo è anfibóljo cãlcico + microcl ín.io + HrO + C0,

Finalmente, em mais al tos graus, haverj a um decrõs_
cimo progressivo nas proporções modais de bioti ta e um acrõscimo
em dì ops ídi o, atràvés da seguinte reação contínua:

quartzo + calcita + bjotÍta+diopsídio + nicroclín.io + HrO + CO,

0bserva-se que a bi oti ta permanece es tável ai nda em

condi ções metamórfi cas de alto grau, havendo, no entanto, mudan

ças nas compos i ções dos minerais ferromagnes ianos com o me tamo r
f ismo cres cente.

tssas reações,compìladas por Guidott.i (1984) ,podenr
expìicar a ì gumas paragêneses encontradas en Surubim, tais como:
dìopsídìo + calcita + bi otj ta; fel dspato potãssico + d.i opsídìo
(i biotita), alõm da presença de hornblendas em aìgumas rochas es
tudadas.

A associação fì ogopita + di ops ídi o + ca I cj ta, também
observada nas rochas da região,pode ter surgìdo a parti r de rea
ç ões semelhantes, a pa rti r de flogopìtas.

A associ ação de fl ogopi ta com cal ci ta, quartzo e an
fibõlìo sugere' ainda, a exì s tônci a das seguìntes reações ci tadas
por t^lì nkl er (1977):

3dolomita + lfeldspato potãssico + HrO è ìfl ogop.i ta + 3 calcita + 3C0,

5f1 ogopita + 6 calcita + z4quartzo è 3tremoli ta + 5feìdspato potãssìco

+ 2HZ0 + 6C0Z

As associ ações maì s interessantes para o estabelec.i
mento mais preci s o das condi ções metamõrfj cas são dadas por:

diopsídio + calcita + quartzo e dìopsîdìo + calcita + forsteni ta



A prj mei ra po de ser decorrente da

tremolita + 3calcita + 2quartzo 
= 

Sdiopsídio + 3C02 +

e Wìnkler, 1977).

. t 9t .

seguì nte reação:

ìH20 (Skippen,1974

Num diagrama isobãr'i co,T versus Xç6r,esse equì.ì í
brìo representa um patamar de peq ueno i n terva 1o dõ temperatura, pa
ra cons i derãvei s vari ações de xcoz . A p.f também tem grande influên
cia nessa reaçã0, sendo que o mãx.i mo da curva (q uando XC0^ : O,g)
varia de uma temperatuna de 540oC para pf = I f¡ até OSSoé para
Pr = 5 rb.

Essa assocj açã0, no entanto, permanece es táve I atõ
valores bem ma is el evados de tempe ra tu ra, como pode ser v.i sto na fi
gura 40 de l,,i jnkler (ì977).

A par^agônese dì ops ídi o + calcita + fors teri ta 6
mais característica para delìmitar a temperatura mínima das rochas
car"bonãticas, po is pode ser observado na figura 40 que a mes ma é
estãvel ac'i ma das curvas representatìvas das reações (13) e (14)
de l.,Jinkl er (1977):

('l3) 3tremol ita + 5calc.ita .- l ldjopsídio + Zforsterita + SCOz + 3H20

(14) ìdiopsidìo + 3dolomita + 2forsteri ta + 4calcita + ZC02

A reação (l3) oco rre entre as temperaturas de 700 e

740o C, cons j derando-s e Xç¡, vari ando, aproximadamente, de 0,9 a 0,6,
a uma P¡ = 5 Kb. Para valores majores de X6g, (entre 0,9 e 'ì,0),
ocorre a reação (l4) no i nterval o de temperôtura s i tuado entre
70OoC e 7lO0C, a p rox i ma dame n te. portanto, a tempe ra tu ra mín i ma de
equììíbrìo das assocì ações mineralõgìcas das rochas carbonatadas
e cãl ci o-s i I i cáti cas de Surub.i m é de 7O0oC ã pf = 5 fU, podendo
apresentar va I ores um pouco mais el evados, para maiores pressôes.
Esses dados também concordam com os que foram obti dos através das
as s oci ações presentes nos outros ti pos I ì toì ógi cos.
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FIG.40_- 0iagrama isobãrico T - XC02 para o sìstena Cao-t490-Sì02-H20-C02a Pf = 5 Kb. (Extraído de t,tinkìer, ¡977).
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7,2 - GRAU DE CRISTALINIDADE DA GRAFITA

A grafita ocorre em vãri os tjpos litológjcos da re
giã0, a p r e s e n t a n d o - s e , normalmente, sob a forma de g rãos bem desen_
vol vi dos. sua presença, em q ua nti dades rel ativamente elevadas em
certos I ei tos di s pos tos ar eâtori amente entre as nochas da regìã0,
mos tra a importâncì â de uma contri bu i ção sedimentar nâ seqüêncìa
,oli gi na1.

Alguns autores ev.i denciam que o mater.j aì carbonoso,
presente em rochas metassedimentares, sofre modi f.i cações com o me
tamonfismo crescente, tntre eras, podem ser des tacadas as seguin
tes ' ci tadas por Grew (1g74): crescimento das partícu1as carbono
sas; perda de e I emen tos volãteis; acréscimo do conteúdo de carbo
n0;e o desenvorvimento da estrutura cristarina bem ordenada da
grafìta. Esse autor mos tra, ai nda, que a transformação de ma te ri al
carbonoso amorfo em grafì ta 6 um processo contínuo e ì rreversíveì,
isto é, esse material, uma vez bem crj s tal j zado, não õ afetado por
reações retrometamõrf i cas.

Landi s (1971) mencj ona que o prìncipaì âgente de mo
di fì cação desse materiaì, desde seu es ta do amorfo ató a grafita bem
cristalizada, õ a temperatura; no entanto, Grew (l 974 ) nìostra a in
fluência de outros fatores no processo de grafitìzaçã0, tais como
a pressão hidrostãtica, a fase fluîda presente no ambiente e a conì
posìção ori ginal, enfatizando que o mesmo ocorre em ampl os inter
valos de condì ções metamórfi cas. Assim, como o grau de c.i stari-
nìdade da grafì ta pode fornecer ì ndi cações sobre as cond.i ções de
me tamo rfi smo, observa-se a jmportânci a da determì nação maìs precì _

sa dessa propriedade.

Uma estimat.i va quantitativa maìs prec.i sa do grau de
c.i stalinidade desse materì a1 pode ser ob ti da a través de mãtodos
simples de dì fração de raios X, sendo .i mportantes os seguintes pa
râmetros: localização do pico pri nci paì da grafi ta (ref .l exão 002),
que tende a se deslocar para valores mai s altos de 2e com o aumen
to do grau metamõrfj co i determinação da espessura desse pico, que
tende a dj.minu jr com o aumento do grau de cristaìinjdade, e que



pode ser obt ida a partir da rel ação entre a aìtura
mesmo ã mei a al tura; determi nâção da refl exão 002 a

e l,/3 da al tura nãx ima do pi co, que se des ì oca para
I ores de 20 com o aumento da cristal.i nìdade.
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e a I argura do

mei a largura
mais altos va

Com base nos es tudos de dì fração de raios X, French
(1964 ) i denti ficou difelentes es tãgi os de cristalinidade com o me
tamorfi sno crescente, des de ma te.i ar carbonoso amo rfo até grafì ta
i n te i ramen te o rdenada. Landis (1971) descreve o materiar carbono-
s o' presente em roch as metamórficas, em termos dos di ferentes graus
.de desordem observados. 0 termo grafi ta ó uti I ì zado apenas no ca
so do mineral bem cristar'i zado; todos os outros mate|i ais carbono
sos são des i gn ados de grafi ta d, sendo que um acréscimo no grau
de desordem é expresso em termos dos índ.i ces d.¡ , dZ, d:. A partir
dos di fratogramas obti dos, o autor reconheceu q ua tro es tãg ì os djs
tintos de cristalinidade,que podem ser vistos na fì gura 4ì. A gra
fi ta perfei tamente ordenada^possui refl exão 002 i ntensa, com um pi
co sim6trico a 3,35 - 3,go l, além de outras mais fracas,a maio
res ângu I os 20. A grafì ta dl possui um pìco 002 relativamente jn
tenso a 3,35 - 3,36 Ã, porém não tão agudo e s.i métrico como o an
terior, sendo menor â rel ação aìtura/largura; sua nefìexão 002, cal
culada a l/3 altura -meia largura, desloca-se pa ra mais ba.i xos ân
gulos' e não aparecem outras refr exões arém da princ.i paì. Nas amos
tras de menor grau de ordenaçã0, os picos referentes a reflexão
002 são abaulados, assimét.i cos, des r ocando- se pa ra maì s baixos
ângu'l os 20, fornecendo, portanto, vaìores mais el evados de d002.

Grafi tas presentes em Surubjm fo ram anal isadas por
di fraçâo de raios X, apõs sua concentração através da desagregação
e tratamentos químicos das amostras, segundo métodos sugerìdos por
Grew (1974), discutidos em capítulo anterior.

0 dìfratograma obtido (Fj S. 42) Apresentou o pìco
referen te ã refl exão 002 bem agudo e simõtrico, tip i co de uma gra
fita bem cristal izada. 0s parãmetros de interesse apresentaranr os
seguintes val ores: d00Z = 3,348 l; ,.lação altura/largura ã meia
altura = B0; dgo2 ã meia espessura, l/3 altura = 3,35'l 8. Essas
carâcterísticas permi ten a classifìcação da grafi ta de Surubim co
mo perfeì tamente ordenada, o que tamb6m pode ser vi sto por compa_
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(0,u.23@)

0lA +2 ('aplile
(o.rJ.23Ba6)

l) lA Gaplìite
to.u.6a57)

Gradite
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FIG.4ì - Difratogramas de raios X ilustrando os vãrios estã9ios
de grafi ti zação progressi va em rochas metassedimentares. 0 grau
de cristalinidade cresce ã partìr da grafitð d3, passando por !n
estágjo definido por reflexões assime-trjcas que ocorrem em angu
los 20 de 20 a 260. cheoândo ¿tõ a orafita oerfeitanente ordenð-
da, onde a reflexãó dnnr é intensa ã siûrõtrìca. Resíduos ilso
ìúveis em ácidos inclüðñ: pjrita (p), zircão (z) e turmaìina (t).-
Radìcação CuKo (Extraído de Landis, 197ì).



FIG. 42 - Di fratograma de rai os X obti do para uma amos tra de grafi -
ta de Surubim, após sua concentração a parti r de ataques rep¿ti dos
com HCI e HF. 0bserva-se uma reflexão intensa^e simétrica, típ'i ca
de uma grafi t¿ bem ordenada, .or d002 = 3,3¿BÃ.
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ração com os di fra tog ramas obti dos por La ndi s (197'l), figura 4ì.
Al õm disso, foi observada uma re fr exão secundãr'i a a r,67 I, ausen
te em g ra fi tas menos ordenadas.

Segundo Landj s (1971), sob condj ções metamórfi cas, a

verdadeira grafita forma-se acima de 4000c. Grew (r974), a partì r
de discussões sob re as condi ções de formação de uma estrutura or
denada, sugere que o prime.i ro aparec.i mento da mesma, em rochas meta
mórficas regionais, ocorre em temperâturas de 3000C a SOOoC, a pres
sões de 3 Kb ou mais. Na região de Rod Island, Nova Inglaterra,no
entanto, o autor menciona que a grafita bem ordenada formou_se pro
vavel mente entre temperaturas de 66,00C - 6g0oC, a pnessões de 4 ,;- 5,0 Kb, em rochas que sofreram metamorf .i smo di nâm.i co.

A discrepância entre os val ores obt.i dos para o pri
mei ro aparecimento de grafitas bem ordenadas sugere que outros fa
tores, al6m de P e T, realmente desempenham papel importante e,
por isso, o r.lso dessa propriedade como geotermômetro/geobar6metro
é bastante I i mi tado. No entanto, considerando-se que o seu desen
vol vimento ocorre a pa rti r da facies x is tos verdes superior/anf .i -
bol i to e s abendo-s e que o processo de grafi ti zação se dã em amplo
intervalo de condiçôes fîs icas e que õ i rreversível , a presença de
grafi ta bem cristarizada n uma regi ão pode fo rne ce r i nd i cações das
temperaturas míninas atuantes. Assim, o alto grau de crìstal jn.i da
de obtido para as grafitas de Surubim mostra que eìas foram formadas
em temperaturas p!"õximas às da facies anfi bol i to, pernanecendo co
mo fase estãvel nas condições de mais aìtos graus nretamõrficos, determinadas
a pa rti r das outras paragêneSeS.

7,3 - RETROMETAMORFISMO

Muìtas são as fe ì ções i ndj cati vas de metamorfì smo
regressivo na reg i ão de Surubim. Em algumas amos tras é observada,
localmente, a formação de b j otì tas a part.i r de ortopì roxênìos e

hornblendas. TambÉm ocorre a formação de hornbrendas, de coìorações
cas tanho bem ciaras a esverdeadas, a parti r de pi roxôni os, sendo
es ta uma fêição maìs genera I j zada que a anterior. Essas transfor
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mações po dem ser expl icadas através das reações que envol vem anf .j

bo'l ios e bjotitas, jã discutidas, quando hã aì guma os ci la ção na
quanti dade de fl uídos aq uos os presentes. No caso dos anfibólios,
Choudhuri (ì 984 ) concl uì que pa ra i ns tabi I i zar a hornblenda, as
quantidades de X¡1r¡ devem ser relativamente baixas; por ìsso, uIn

ligeiro acrõscimo dessa fração molar na fas e f'l uí¿a jã é suficjen
te pa ra p romo ve r o retrometamorfì smo, não havendo necessi dade de

se considerar grandes quantidades de H20 para que o mesmo tenha .i ní
cio.

Tamb6m é observada a transformação desses anfibõ
I ios retrometamórfi cos em hornb I endas esverdeadas cìaras, às ve
zes com tonal idades azuladas, indicando, segundo Mìyashì ro ('l973 ) ,

a trans i ção entre a fac i es anfibolito supe|i or e epì doto anfibol j
to (anfì bol i to baì xo). As hornb I endas cl aras também são transfor-
madas em actinolitas assocjadas a epidotos e clori tas, ãs vezes,
com desenvol vimento de quartzo secundãrio. 0 l.i mite ìnferjor de
estabilidade das hornbl endas õ di s cutj do por vãri os autores. Wìn
kler (l977) argumenta que a hornblenda aparece, pela prìmeì ra vez,
a pa rti r dâs actinoììtas, em temperaturas prõxi mas a 5000C, poden-
do ser aìgo s uperì ores dependendo da pres s ão total.

Ljou et al. (1974),con base em dados experimenta.j s,
mos tra que a associ ação hornbl enda + pl agi oc1ãs i o + quartzo c ome

ça a se formar a partir de actinol.i ta + clor.i ta + epídoto + albi
ta + quartzo, a. tempenaturas de 47 50 C, havendo um intervalo de co
existôncia de reagentes e produtos, no qual são observadas modjf.i
cações nas composìções das fas es. 0 desaparecjmento da assocì ação
típi ca de facies xi s tos verdes o co rre a temperaturas,prõxìmas a

5500C, PHZO = 2 Kb, a pa rti r da quaì apenas é es táve I a paragône
se hornbl enda + plagioclãsìo + quartzo.

A trans formação r e t r o m e t a rn ó r f i c a de hornblenda em

actinol ita e mì nera i s assocjados, para amos tras de Surubim, pode
ser melhor representada pela reação sugerìda por l^Ii nkler (1977):

actinolìta + cljnozoizita + clo¡i ta + quartzo 
= 

hornblenda + Hrg

VEAs actj nol itas, por sua vez apresentam-se, ãs
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zes, transformadas em carbonatos, cloritas e quartzo! o que sugg
re também a reação apresentada em Miyashi ro ('ì973), que descreve a
formação dess e anfiból io em condi ções de fãci es xistos verdes:

5(Ms,Fe), Si205 (0H)4 + 6CaC0, + 14Si0rè 3Car(MS,Fe)5 Si8022(0H)z + 6COz + H2O

(moì6cuìa antìgorira (9u].i (quartzo) (actinotìta)
da cl ori ta ) ta) -

Al ém das reì ações textura j s observadas, o trend su
gerìdo peìos anfibõl ios,de Surubim, que mostra um empobrecimento
em (Na + K), AllV e AIVI 

" rr enriquecimento em si (F.í g. 25a do
capítulo anterior), é realmente i ndi cati vo de transformações retro
metamórfi cas, conforme, Spea r (1981).

A.i nda são observadas, nas mesmas amos tras, substj tui
ções retrometamórfi cas que originam outras assoc'i ações representa
ti vas de facies xi s tos verdes, destacando-se entre eìas as seguin
tes:

a) 0rtopi roxên i os tnans formando-se em serpenti na, tal co,
mujtas vezes, com liberação de ferro fonmando mågnet.i
dãri as. Nessas transformações pode es tar envol vì da a

tada por Deer et al. ('l978):

6(Fe,Ms) Si03 + 4H20 j (Fe,tvlg)U Si40l0 (0H)8 + 2Si0,

(ortopi roxê- (serpentì na ) (quartzo)
nio)

Tamb ém po dem ser cons ideradas as reações c.i tadas por
maye r ('l98ì):

cl or'i ta,
tas secun
reação cì

Lì nden

ortopìroxônio + Hr0 è cìorita(magnesiana) + talco + magnetita

ortopiroxônio + H2O È serpentina + magnetita

b) cl i nopi roxôn ios transformados em tremol i ta, calcita com ì.i bera
ção de quartzo; a reação provavelmente envolvida nessa tì ansfor
mação é, segundo l,linkler (1977):

ICaTMSUSìr0r2(9H)2 + 3CaC0, + 2 Si0, ê 5Cat49SirOU + 3C0Z + H20

(tremoì ì ta ) (ca1cj (quartzo) (djopsídio)
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Essa reação ocorre num i ntervaìo de temperatura de 5400C ã I Kbô-a bb5-C a 5 Kb para Xç0": 0,8, como fo.i djscut.i do anteriormen
te.

c) Transformação de granadas en clorì ta e quartzo pode sugerìr a
reação mencionada por Wi nkì er (1977):

clorita + biotjta, + quartzo * granada rica em almandi na + biotit_ --,"-l . ysq¡ u.v __ V¡o ouo r ILcl c t cl t¡clftC¡lnA + DIOIIfA2 +

Hzo'

que o co rre ai nda em condições de faci es xi s tos ve rdes , próximo
ã faci es anfibolito. 0 autor menciona q ue, ã temperatura de
5000c, as pressões para estabi r i zar a granada rica em armandi-
na devem ser superiores a 4 Kb. A temperatura de formação das
pr.i me ì ras granadas varia com a compos ì ção das mes mas ; po rém, a
p res s ões suficientemente al tas, a fo rmação desse mi nera I se dã
a temperaturas correspondentes ãs de fa cì es x.j s tos verdes supe
rior (Wìnkler, 1977).

tssa transformação pode ser a

da por Miyashì ro (t973), que
ci es x is tos verdes:

inda expl ìcada pela reação sugeri
lambém ocorre em cond ições de fa

2clorita + 4quartzo =_ granada + HrO

d) Sericìtìzação e albitização de pìagìoclásios com desenvol v.i men
to de mi nerai s do grupo do epì doto ou de calcjta, com formação
de quartzo secundãrio

Essas transformações podem se dar segundo a segui nte
(Miyashi ro, I973):

albita + calcita + quartzo + muscovi ta + clonita ;- plagiocìãs.io(ma.is cáì

cìco) + biotita + COZ +H20

0 plagiocìãsio encontrado em rochas de facies xistos verdes é a

albita, ocorr"endo uma mudança abrupta na sua composi ção para
oligocìãsio ou andes i na, em temperaturas de 20oc a 40oC abaixo
do limite com a facies anfibolito (l^tinkler, 1g77). portanto, ram
b6m essa reaçã0, quando oco rre da di rei ta pa ra a esquerda, con

reaç40
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duz a associações da fac ies xi s tos verdes.

0utra reação citada por Hyndman (1g72) õ a seguinte:

3albita + 3muscovita + clorita + Tquartzo + l2epìdoto È 2Tplagioclãsio

(maìs cãlcìco) + 3biotita + 14Hr0

Em aìgurnas amos t ras de Surubim ai nda ocorre a tita
nita como mi nerar acessõrio, às vezes as soc iada à irmenita ou ain
da a epidoto, anfìbólios, clor.i tas e outros siI.i catos.

Spea r ('l981 ) mos tra que o ljmite superj or de estabì
I j dade da associ ação anfibõl io + pìagiocìãsio + j I meni ta + t.j tanì
ta depende fo rtemen te de T, p¡, fO, e pHZ0. A ti tani ta é favoreci
da em condi ções de ba i xas temperaturas, altos valores de pf = pHZO
e de fOr, sendo es tãvel em condi ções de facì es anfi bol i to baixo;
associações contendo esse mi nerar dão ruga r a outras com irmeni-
ta, hemati ta ou rutiìo em graus me tamórfj cos maj s eì evados, depen
dendo das condì ções de oxi daçã0.

Ex is tem mui tas fei ções que s uge rem que pelo menos
parte da titanita ã proveniente de transformações retrometamõrf .i -
cas. Entre essas feições destaca-se a presença de cristajs compos
tos por bo rdas de ti tani ta e núcleos de ilmenita; essas texturas
são i ndi cati vas de uma reação retrometamõrfica, atravõs da transfor
mação de ilmenita em titan ita, com o decréscimo da temperatura e
a umen to da fugacidade de oxì 9ên i o e de pS ì 0r.

A reação titanita 
= 

jlmen.i ta é discut.i da,entre ou
tros, por Gì rardi (1969) e Ruberti (1977), que tambõm observaram, na
regìão de l"lorretes - Antonina (paranã), a presença de .i lmenìtas zo
nadas, com bordas de titanita. Segundo Leake ('l965), o cãlcìo ne
ces s ãrj o para essa trans formação p ro vém das reações retrometamór_
ficas dos plagìocrãsios, nas quais hã uma r ì beração desse er emen
to; não pode ser descartada a hi pótes e de que parte do cálcio tam
bém pode ter sido proveniente das transformações retrometamórficas
dos anfi ból i os e c I i n o p i r o x ê n i o s , que são bas tante freq üentes em
Surubim

Gi rardi (1969) ainda discute a reação retrometamor-



fica hornblenda 
= 

cl orì ta + epidoto + quartzo
de expl icar al gumas assocì ações observadas. 0

ta que a hornb ì enda pode fornecer a quant.i dade
nio pa na forma r a titanita.
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+ tì tani ta, que po

autor aì nda salìen-
necessãria de t.i tã.

Ainda foram observadas transformações de b.i otitas em

cl orj tas, com I i beração de I eucoxêni o ou de aguìhas de ruti ì o; es
ses minerais titaníferos são formados com o metâmorfismo retrógra
do devi do ao alto teor de ti tâni o das bi oti tas gnanulít.j cas.

Localmente, também fo.i observado o desenvolvimento de
prehni ta, associ ada ã clorita e c:ìi no zoi zi ra, entre lamelas de bio
t ita, mos trando q ue, em ce rtos casos, o re t rome t amo rf i smo atì ngi u
condì ções de graus ainda mais bajxos.

Essas feições retrometamõrfjcas mostram a .ì nportân
cia da percol ação de fl uj dos na regi ão de Surubim, que ocorre de
modo di ferenciar através das i númeras farhas e fra tu ras existen
tes na mesna, sendo mui to mais acentuadas do que na ãrea de Carai
ba.

7.4 -GEOTERMOMETRIA E GEOBAROMETRIA

A parti ção de elementos entre fases m.i neraìõgìcas
coexjstentes permi te, em mui tos cas os, o estabel ec.i mento das condj
ções de pressão e temperatura, prevalescentes durante a cristal.i -
zação de rochas.

0s es tu dos termodj nâmi cos mos tram que a possjbj I ida
de da apì ì cação de um geotermômetro/barômetro, para uma associ ação
mi neral ógì ca de equilíb.i o, baseia-se na possib.i lidade da avalia
ção de parâmetros, tais como variação de enta.l p.i a (AH) e de volume,
(^V ) das re a ções de equìlíbri o entre âs fases.

Dada uma ce rtâ reação de equi lÍbrio, pode_se estabe_
lecer a seguinte equaçã0, conhecendo-se os dados padrões para as
fas es puras:
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(^G)? = (^H )? I(^s)? + (p-l) (^v)= -Rr rn Kf

considerando-se AV j ndependente de p e T

Essa eq uação perm.i te o cãlculo da cons tante de equi
líbrio K e o estabelecimento de uma curva de equilíbr.i o no espaço
P-T.

As ì ncl i nações das curvas num di agrama p x T são con
troladas peìa diferenciação da equação acima com relação à tempe
ratura, mantendo-se a pressão constante e com relação à pressãg man
tendo-se a temperatura cons tante:

No cas o das amos tras de Surubjm, a part.i ção do

r 3l nK'
AP

-(AV)o

RT

Se a vari ação de lnK em rel ação à temperatura for
maior que sua va rì a ção em rel ação ã press ã0, isto é, para altos
val ores de l(^H)1, a assocj ação cons.i de ra da pode cons tj tui r um
bom geotermômetro; caso contrãr.i o, quando l(AV)o I for o ma.i or pos
sÍvel, um bom geobarômetro pode ser estâbelecido.

Para a apl icação dos geotermômetros e geobarômetros
é necessãr'i o, ai nda, que se veri fique se as associações considera
das realmente se encontram em equilíbrio, o que pode ser deduzìdo
a pa rtj r do es tudo das texturas e das parti ções de elementos en
tre as fases coexistentes

Fe e
Mg entre vãri os pares de mi ne rai s coexi s tentes apresenta tendôn
cias bem definidas. Isso ocorre, por exemp lo, com os pares: ortopj
roxônio - cl.i nopiroxênioi ortopiroxônio - b jot.j ta; ortopiroxôn.i o- hornblenda; ortopi roxôni o - granada; biotita _ granada e bioti_
ta-cl inopi rox6n i o , como pode ser visto nos di agramas apresentados
nas fi guras 43 e 44, nas quais observa-se que os equ.i I íbri os quí
mi cos fo ram atì ngì dos em mu ítos casos.
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FIG. 43 - Di agrama de vari ação de X¡'4q/X¡s de ortopi roxônì os em fun
ção de Xltq/XFe de ci i nop i roiênì os , bÌoti ias , granadas e hornbl eñdas de amõs tras de Surubim. 0bservam-se tendêñci as bem definìdaS
em vári os casos, que mos tram a exi s tônci a de equi líbrìo entre ortopi roxeni os e os outros minerais.
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Xt"tglXFe de ortopi roxêni os , granadas , "cl i ñopi roxênì os e hornbl endasde amostras de Surubim. As variações sistemãtícas observadas indi
cam equi I íbri o entre biotita e oútros m.i nerais.
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7 .4.1 . Geotermometri a

7.4.1 .1 . ceotermometri a de ortopi roxôni o e cl.i nopì roxênìo
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roxêni os de rochas

dj stri bui çã0, KD,

foram também ob

0s pri mei nos trab a I hos sobre partição de e.ì ementos
entre orto e cl i nop iroxôni os coexistentes enfati zaram as distri
buições do Fe2+ e Mg. Mueller ('l960) cons truj u um di agrama ',oPX
u.rrm x;3*,rra.-xr, = irrrr, ì r.ãíl,.r,endo uma curva que il:,
cou compo rtamen to aproxi madamente ideal para as duas fases.

Kretz (ì 96ì ), es tudando pares de pi
Ígneas, obs e rvo u que os val ores do coef .i cì ente de
são dependentes da temperatura. Essas concl usões
tj das por B a rth oì onré (196'l).

Posreriormente,Bartholomá 1i962) e Kretz (ì963), es
tudando a partição de Fe2+ e r"rg entre piroxônìos de rochas ígneas,
metamõrfi cas e de i ncr usões ur tramáfi cas em rochas basãr ti cas, ob
tiveram coefi cientes de distribuição com valores característìcos
para cada cas o, cons i derando esses doi s minerai s como soluções
sõlidas i deai s. A segui nte reação de troca iônica foi considerada,
tendo sido obtida a dependência do coeficiente de distribuìção com
a pressão e a temperatura:

Mq S i0
Ĵ

0 px^ 
^

FeCa Si ^0- =¿o
cox' ss

FeSi0,

op*, 
s

t4qCaSì ^0-' ¿õ
c0x

0s valores de KD = (lv1g/Fe)oP, / (1"1glFe)cPX encontra
dos por Kretz (1963) variaram de 0,Sì a O,65,no caso de pìroxônì os
de rochas metamórficas de alto grau e de 0,65 a 0,g6, nos piroxô
nì os ígneos. 0 autor conc I uj u que o acréscimo no valor de KD pode
refletì r um aumento de temperatura, observando, também,que esse coe
ficjente dimìnui com a pressão crescente.

Barthol omé ltooz¡,considerando KD = (Fe2+/Mg)opx/(Fe2+/¡4gfpx
obteve va I ores de l,8,para piroxôn.i os de roch as metanórfi cas de
alto grau e de l,4,em piroxônios de rochas ígneas.



.¿07.

Trabalhos poster.i ores mos t ra ram que o valor de KD
não ã necessariamente constante a uma determinada temperatura, po
de ndo ser 'í nfl uenci ado per a compos i ção das sor uções sõr i das . Da
vidson (1968 ), ì nves ti gando os coefì cì entes de dìstribuição,KDr r^_"^.,,
dos pares orto e clinopiroxênios de granurìtos bãsicos de tör'uii{
di ng, Austrãlia, não ob teve var ores cons tan tes , s endo os mesmos
'i nf luenciados pelas razões Fe2+ / (Fe?+ + Mg) desses m.i nera.i s. Con-
cìuìu, portanto, que essas sol uções sõlidas não se compo rtam de
modo ìdea1, pri nci palmente para fases ri cas em Fe2+. O autor, no
entanto ' enfatizou que o efe ito da não idear'i dade das s o ì uções só
lidas, com respeito ao Fe2* e Mg, é pequeno, podendo apenas s.e
to rna r importante quando di ferenças mín i mas nos valores de KD são
utiI izadas em es tudos regìonais,para subdivi di r zonas de tempena-
tura.

As var.i ações de KD com r"2* /(Fe2* * Mg) dos orto e
cl i nopi roxôni os de Surubjm es tão representadas nas fì guras 45a e
45b ' onde foram cons iderados os varores obtidos em cada mì nerar
anal i sado em uma determi nada seçã0, bem como as mõdi as de vãrios
grãos por amostna. Apesar da d.i spersão dos pontos obtida para m.i
nerais indìviduais, existem tendôncias definidas que são merhor
caracteri zadas q ua ndo se considera a mõdi a dos grãos por amostna.
0bserva-se, a pâ rti r dos di âgramas, que os valores dos coefi cientes
de dist.i buição aumentam com o acréscimo do conteúdo de ferro dos
pì roxênjos. tsses valores, tambãm apresentados na Tabel a Vi I I, va
ri am ao redor de l,B para a ma.i oria das amos t ras es tudadas, sen_
do, portanto, representati vos de pì roxôni os de rochas metamórfì
cas de al to grau, como foi d.i scuti do por Kretz (.ì96'l, 1963) e Bar
tholomé (1961 , 1962) .

Para o cãlculo dos coeficientes de d.i stribu.i ção, fo
ram uti r i zados os varores de Fe2+ ob ti dos através do procedi mento
de Papike (ì974),na forma: KD = {(FelMg)oP* / (FelMg).p*}.

A cal ibração de geotermômetros uti I i zando o par
opx- cpx tambõm tem sido rear i zada a pa rti r de dados experìmentais
e do es tabel ecj men to de eq uações empíri cas.

0 intervaìo de ìmiscibilidade do par tnstatita-Diop-



t,8

l'6

1,4

llc:1f ; Variações de K0.= ( F e / M g ) o o x / ( F e / f4 9 ) c o x com Fe2+71Fez**tlg¡
de ortopiroxenios (a) e clinopìroxêñlôs (b) de-'ârostras de surubin. 0bserva-se correlação positiva entrd X0 e a quantidade de feiro oos pt r0xeni 0s.



A dadas condì ções de p e T, conhecendo_se os
dos padrões para as fases puras, a seguinte equação pode ser
da para a neação acima:

sídio, es tu dado e x p e r i me n t a I me n t e por
sido util izado para a determ.i nação das
em associ ações de pìroxôn.i os pobres em

Davis e Boyd (ì966) inves
sões de 30 Kb, considerando a seguinte

(t-ursrsirou)oPx = lugrsirou)cpx

(En - Dj)^^ (Di - En)>5 ',SS

laeo¡r, r = - RT ln

onde a 6 a ati vi dade do
I u ções sõlidas j deai s, é

oox
"MsrSi r0u
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mui tos pesquisadores, tem
temperaturas de equì ì íbri o,
Fe0 e Aìr0r.

tìganam esse ,,gap', a pres
neação:

es ta
obtì

Como fo ram obti das pequenas di ferenças de tempe)"atu
ra no intervaro de pressões de r a 30 Kb, esse equilíbrìo foi con
sj derado como um bom geotenmômetro.

l^lood e Banno ('l973),com base no estudo de Davis e
Boyd (ì966), es tabel eceram uma eq uação semi _empír"i ca para a deter
mì n ação das tempe ra tu ras de equi I ibrio.

Cons i derando a fórmu I a es trutural dos piroxênios,
XYZZ06, e a ocupação das pos ì ções estruturaj s lvll e M,, esses au

t0res determi naram as seguì ntes rer ações entre ativì dades e compo
s i ções da reação anteri or, ass umi ndo que as duas fas es se compo r
tam como s o I uções ideajs:

.cPX - , uM2 
"Ml 

I
"Mg2S j 206 = ( ÄMõ n¡,tó /.p* e

¡.cPX ¡ -oPX(u¡¡õzsi 
rou 

/ ur'rõrsi 
rou 

)

MSrS i r0U na fase considerada, que pa ra so
iguaì ã sua fração molar.

t u4zt "Mg uMl ,"þlg/ePx

Para a ob te nção des s as reì ações, os autores cons i de
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ran os grandes íons, como Ca, Na, Mn2*, s.i tuados na posição M2 (ca
tions Y), os íons pequenos, como Al , Cr, T.i , Fe3+, de coo.Aenaçãã
octaédri ca, na pos i ção M1 (cati ons X) e o Fe2* e Mg, n as duas posi
ções es truturai s.

Sabe-se que o Fe2+ e Mg podem ocupâr as duas posj
ções M¡ e M2, em proporções que ser.i am dependentes da geometrì a das
mesmas e. da energì a de I i gação desses Íons. Essas proporções, .i 

s

to a, xff|. *ilå,foram calculadas a part.i r do vator de ¡Go oa rea
ção de tioca iñtracristatina refr+ + MgMr 

= refrf * v9r. puru
as duas fâses, tendo sido despreiados od outros ións. rof ainda
verj fi cado que as razões entre as at.i vidades, considerando_se as
ocupações das posìções M] e M2 d.i feriram^muito pouco das obtidas
a pa rtì r da distribuição a'l .uióri a do Fe2+ e do Mg.

0s âutores então uti I i zaram os dados de Davis e

Boyd (ì966) num dìasrama tn(afi!x, jzoa / .fiËlr',2O6) versus I /T, e

ve ri fi ca ram que os po n tos determina ram, aproxi ma dame n te, uma linha
reta. A partir do ajuste desses pontos, pelo método dos mínìmos qua
drados' foi obti da a seguinte rer ação entre a ra zão das atividades
e a temperatura:

r' ('fi8lsirou / 'fiåisi,ou) = -é!)o - 10202 + 5.3b
T

Representando nesse d.i ag rama outras assocìações de
piroxônios com va I ores varj ãvei s oe xp!x, foi observado um âunen
to no I ogari tmo das â t ivi dades com essa fração mor ar. consideran
do' então' também dados experimentais de s i s temas compl exos e ri cos
em fe rro, Wood e Banno (1973) ch eg a ram a uma equação semi _empírì _

ca, da f orma:

t" (.fiå)sirou / .fl8)rirou) = -rq-?-Q¿ + o + cx!!x + o 1x!!*)2

Ajustando os val ores das constantes B, C e D de nlo
do apropri ado,obti veram uma eq uação que fornece a temperatura de
equiìíbri o do par orto-cìinopi roxênio, pa ra di ferentes ambientes

(¡s)o
R
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geol õgi cos e pâ ra fases de compos i ções di versas:

- 10202
T.

I' t.fiåls,rou | ^fiåär,rou) - z,os x!!x + 3,88 rx!!*tz - +,0

As temperaturas cal cul adas por essa equaçã0, para di
ferentes ti pos de rocha, foram comparadas com valores obti dos por
outros nétodos, mos trando uma precisão de 1 zooc.

t4eììs (1977),util j zando a mesmâ reação de Wood e

Banno (1973) e dados mais recentes sobre o ,'gap,' de imisc.i bìr ida-
de enstatìta-diopsídio,chegou a uma nova relação linear entre ln K

e 1 /1 . 0 autor também cons i derou a dependênci a das ati vi dades com
o conteúdo de ferro dos p iroxên ios e uti l izou s i s temas com algu
mas quanti dades de 41203. Através do cálculo das cons tantes dessa
relação,peìo método dos mínimos q u a d r a d o s , o b t e v e unla nova equa_
ção pa ra a determi nação da temperatura de equiribrio do par orto-
cì i nopi roxôn j o:

7 341

3,3s5 +2,++ xplx - rnr

Esse método fornece temperaturas com preci sões de
podendo ser uti j i zado pa ra s i s temas com proporçcies variã_
Fe0, po rém com baixas quanti dades de Alr0r.

Foram determi nadas as temperaturas de equì I Íbri o de
aìguns pares de o rto e cì inopi roxênios coexistentes, das amostnas
de surubim' considerando-se a distribuìção do Fe e rvlg entre essas
fases, através dos métodos geotermométri cos p ropos tos por !,loo d e

Banno (l973) e t4er1s (r979). para a obtenção das ati vi dades e fra
çôes mo 1ares, presentes nas eq uações defj n i das por esses autores,
f orarn cal cur ados inicialmente os varores de Fe2+ e Fe 

3*, através
de um programa de computaçã0, bem como as porcentagens de ocupa_

- tL
çao do Fe'' e Mg nas posì ções estruturai s l,ll e 1,4r. Também foram
obtidas por esse m6todo,as proporções das moléculas de ferrossìlìta,
wol I astonita e enstati ta dos pi roxônios, util izadas pa ra confec-

I zo 
oc,

veis em
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ção do dìagrama composi ci onal.

Esses dados e os valores de temperatura determ.inados
pel os mõtodos di scuti dos encontram-se na Tabel a VIII.

0s geotermômetros clássicos de l^lood e Banno (1973)
e wel I s (1977 ) forneceram temperaturas variando de B09oc a g4ooc e
entre 8000c e I l2soc, respectivamente. Tempe ra tu r a s anormarnrente
el evadas foram obtidas por outros métodos e, portanto, não serâo con
side.nadas.

Temperaturas ob ti das a pa rti r dos dados de micros_
sonda de Fi gueì redo (198r ), tamb6m encontram-se na Taber a vrrr,pa
ra fi ns de comparaçã0.

0bserva-se que mesmo os valores determinados pelas
equações de !iood e Banno (1973) e t,/elIs (ì977) são bastante ele
vados para rochas metamõrficas de arto gnau, tendo sido as maio
res temperaturas calculadas a partir de pa res orto-cl inopì roxônio
c0m teo res maj s e I e vados em Al ,0, (Tabela VIII).

As djscussões teõri cas precedentes mos tram que embo
ra tenham sido considerados os efei tos da fração mor ar de Fe no
valor de KD para o estabelecimento das equações sem.i -empírìcas,es
ses m6todos geoterrnométrì cos apenas apresentam maior precìsão pa
ra amos tnas com ba ixas concentrações em Al ,0r.

Um aumento no teor de Al ,0, dos p.i roxênj os poderi a

impl icar em modifìcações nas condições metamórficas (wiìson, I976);
no entanto' esse não seria o caso das amostras analisadas,pois as
mesmas se encontram muito prõximas geografi c amen te , não s endo pro
vãvel a ocorrôncia de gradiente térmi co tão pronunci ado. por ou
tro lado, obs erva-s e que os p i roxôn.i os apresentam compos ì ções va
.i ãveis que r^ef l etem as das rochas hospedeì ras; assim, as diferen
Ças nos teo res de A1 ,0, des s es minerajs são apenas dependentes da
compos i ção das rochas, não impì ìcando em di ferenças nas condições
de metamorfi smo. Portanto, as altas temperaturas obtidas devem
ser decorrentes das ìmprec isões dos mõtodos geotermométri cos para
s j stemas com teores el evados em Air0r, havendo a necess i dade de
correções.
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Amor trù FS

opx-8 49 ,67cPx-8 19,i5

opx-8/ B 50,5 tcpx-8/8 l9, ì 0

opr-8/A 49,39
cpx-8/C t 8,81

opx-8/C 48,49
cpx- 8/À ì8,74

opx-44 42,64cpx-44 ì6,36

op\-441l. 42,?8
cPx-44/B 15,78

op\-4412 42183
cpx-44 /A ì 7,24

oPx'44/3 42,33
cpx-44 /C 16,49

oqt.44l?J 42,62
cpx-44/8J ì 5,79

oPx-46 19,93cPx-46 7,03

opx-46/ì 20,26
.Px- 4614 6,29

oPr-46/l 20,26
cPx-46 /S 1 ,14

opx-4613 20,23
cpx-46/C 7.53

opx-46/ì5J 2ì,52
cpx-46/ì4J 6 ¡07

opx-F19.30r 39,25
cpx-Flg.30r 15,02

opx-Flg.49t 50,06
cpx-Fig.49* 18,82

op¡-Flg.5li 27,46
cpx-Flg.5l* 10r78

opx-Flg.53r 24,88
cpx-F19.53r 9 ,04

opx-F19.74r 4 7,24
cpx-Flg.74r l7,7O

op)(-Fls.76i 42,4ì
cpx-Fi9,76r ì5,48

tio Elt

I,80 48,534s,85 35,00

I,84 47,6546,52 34,37

I,81 48,80
4s,45 35,74

r ,73 49 ,7846,02 35,24

1,56 55,8043,9? 39,73

1,62 5s,59
4 3,70 40,52

ì,49 55,6743,31 39,4 5

1 ,56 s6,t I44,68 38,83

I,32 56,0645,29 38,93

I,24 78,83
48,06 4 4,91

1124 78,50
47 ,42 46,29

1,24 7 8,50
4 8,52 44 t34

ì,26 78,5t48,1ì 44,37

I,09 7t,39
49,00 44,93

ì ,39 59,36
4 5,46 39,52

1 ,64 48,3045,68 35,50

1,06 7t,48
47,30 4t,91

ì ,06 74,0648,14 42,8ì

ì,63 51 ,1246,36 35,94

1,29 56,30
46,45 38,07

ÎABELA VI I I

GEOIERI.IO¡1EÍR IA OPX - CPX

xFe . r.ls( Z) Fe( ?) s(Íl )

0,506 0.3ìì 0.645 0.6470,354 0,055 0.030 0;629

0,5ì4 0,298 0,657 0,6420,357 0,044 0,025 0,63t

0,503 0,317 0,646 0,652
0,34 5 0,06t 0,032 0,635

0,493 0,330 0,627 0,6520,347 0,054 0,o29 0,635

0,4 33 0,417 0,52ì 0,6590,29ì 0,088 0,036 0,673

0,435 0,4ìì 0,522 0,6610,280 0,09ì 0,036 0,687

0,435 0,4ì5 0,522 0,6560,304 0,096 0,042 0,655

0,430 0,42ì 0,5ì8 0,6640,298 0,079 0,033 0,663

0,432 0,425 0,534 0,6740,289 0,062 0,025 0,687

0,202 0,763 0,220 0,7700,ì35 0,056 0,009 0,806

0,205 0,758 0,223 0,7660,ì19 0,064 0,009 0,829

0,205 o,?58 0,223 0,7660,139 0,050 0,008 0,i98
0.205 0,755 0,223 0,7700,145 0,0s7 0,0ì0 0,793

0,2ì8 0,i36 0,237 0,7600,119 0,035 0,005 0,832

0,398 0,466 0,484 0,696
0,27 5 0,064 0,02s 0,693

0,509 0,3t0 0,640 0.633
0,34 6 0,059 0,03? 0,621

0,278 0,631 0,303 0,7240,205 0,065 0,0ì7 0,721

0,251 0,697 0,279 0,7310,174 0,056 0,0ì2 0.755

0,480 0,357 0,60t 0,6440,330 0,053 0,026 0,645

0,430 0,4ì 7 0,527 0,680
0,289 0,043 0,0t7 0.693

Fe(l,lì) I Aì203 XD(Fe)

0,336 0. 740,344 0,98

0.340 0 .79
0,35 t 0,50

0 .334 0.65
o:3 34 r:2s

0,330 0.7 5
0,3 38 r,ìs
0,302 1,os
0,277 ì.66

3;å33 î:i3 1,s76

0,303 l.ì 3
0,286 I,8ì
0,301 ì,09
0 ,2ø2 I .68

3:l9l l:3î ì,s7s

3:ì!3 3:9å ,,6ì6

3:ì13 3:31 ,,eoo

3:ì13 3t:l ,,602

3:ìlî 3:3î ì '5,e
0, ì 79 2,79
0, 2 2,91

0,285 0,78
0.26 3 1.48

0,337 ì,20
0 ,329 1 ,62

3:îåã Í:åå ì,4e3

3;î3à l:îå , 'sso

3:3îå ì:33 ,,876

0,300 0,86
0,282 1 ,21

Tì oc 1ro,

832 884

827

912

932

903

ß79

85 r

940

902

873

9ì8

856

84 2

899

87ì

867

fl . Temper¡turã Hood e Bûñno (1973)
T2 . lemperð turã Iells (1977)
*. Anostral de Figuelredo (ì98ì)
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Nos diagramas das f.i guras 46a e 46b estão represen
tadas as correlações entre as temperaturas, determìnadas pelo geo
termômetro de Wood e Banno (1973),e as porcentagens de AìrO, dos
ortopì roxôni os e cl inop iroxêni os das amos tras es tudadas . Extrapo
lando-se as respectivas curvas atõ valores nul os de A l,0,, para
os quais o método g eo termomõ t ri co utì I izado apresenta maior preci
sã0, ob t6m- s e temperaturas vari ando entre 700oC e 75OoC nos do.Í s

cas 0s .

As vari ações de KD com as proporções de Al r0, de or
to e c ì i nopì roxêni os de Surubim podem ser vi s tas nas ri gurãs 47a
e 47b, respectivâmente. Embora sejam observadas certas dispersões
nos doìs d ì ag ramas ' quando são cons i de ra dos os var ores médios por
amostra podem ser caracterizadas tendêncjas bem def .i njdas, haven
do um aumento de KD com o decréscímo nas porcentagens de A1203
dos p iroxôn ios. Por extrapo lação das re tas médì as, traçadas nos
di agramas, ob tém- s e val ores de KD prõximos a 2,0 pa ra teores nulos
enr Aì r0r.

PoÌ"tanto, atrav6s do m6todo geotermométr.i co de l,lood
e Banno (1973), considerando-se as correções para o Al 203 d.i scutì
das ' obtõm-se temperaturas de equiríbrio va rì a ndo ae ioõ0c a 7500c,
com valores de KD p r6xì mos a 2,0, para os orto e clinopìroxên.i os
coexjstentes na reg i ão estudada.

Lìndslsy (1983),a part.i r de dados experìnrenta.i s do
sìstema Fe- Ca- Mg, cons i de ran do temperaturas vari ando de 8000C a

l200oc e pres s ões de at6 r5 Kb, desenvor veu um te rmôme t ro grãfico
a partir de o rto e cì i nop iroxênì os coex'i s tentes. No di agrama Di op
sídio - Enstati ta - Hedembergi ta - Ferrossilita, o autor, ìnìcial
mente,obteve as rel ações de fase para cada temperatura ã pressão
de I a tm, del i mi tando as vãri as .i sotermas correspondentes; poste
ri o rmen te, consi derou os efej tos da pressão no equi I íbri o dos pr
roxênjos e extrapolou o dì agrama referente a I atm para as pres-
sões de 5 Kb, l0 Kb e lS Kb.

As amostras de Surubjm e as analjsadas por Figueire
do ('l98ì ) projetadas no di agrama compos.i cìonal,onde es tão tambõm
representadas as isotermas de Lindsìey (1993), fornecem temperatu-
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ras de aproximadamente 650- 7000C a pressões de 5 Kb (Fì g. 4g). Es

ses valores, no entanto, apresentam grandes imprecì sões, devì do a

proxì mi dade das ìsotermas, no cas o dos ortopì roxên i os . Tamb ém deve
sen ressaltado que o autor não considera o efeito do aìumínio que,
como já foi discutido, é bas tante rel evante, podendo causar erros
no geotermônet ro propos to.

As temperaturas rel ati vamente el evadas determi nadas
por meio desse geotermômetro devem, portanto, se apnoxìmar dos
valores obtidos através da correção do alumínio no método de |,lood
e Banno (1973), se for cons i derado esse elemento.

7.4.1.2. Geotermometri a de granadas e biot.i tas

A pa rti ção do Fe2+ e Mg en tre granadas(gr) e bioti
tas(bì ) coexistentes tem sìdo também utilizada como base de geo
termômet ros .

Perchuk (j977 ) cons j de rou a reação de troca inter
cristalina. bi.. + or- = or + hi ô ôcr".l^¡, ^ ôr^ì+^.r.. flg .rFe = g.Mg * bi,.., e estudou o efeìto da tem
peratura na mesma, obtendo uma relação ìinear entre ln Kd e llI ,

que parece sugeri r que a distribuição do Mg entre as fases é apro
ximadamente ideal. 0utros dados experimentais, no entanto, mostram
que a biotita não cons ti tui so ì ução s ól.i da ideal.

Nesse sentido, perchuk (j977) calculou o efeito da
temperatura na distribuição do magnés i o entre a bi oti ta e a grana
da, construi ndo isôtermas, que são apresentadas num di agrama que
relacìona xfi[ e xbr] ,onae Xrn = rn/(tyts + FeT + Mn).

Ferry e Spear (.l978), com base em trabalhos experinren
taìs utilìzando soluções sõlidas puras de Fe e r,4g, também obtive-
ram uma correlação 1ìnear entre ln KD e l/T. Em intervaìos de pres
sões de ? a 7 Kb e com temperaturas vari ando entre 5500C e g00oC,
a equação da reta obti da foi a segui nte:

ln KD = -2109/T(oK) + 0,782
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0s autores mostraram,a.i nda, q ue a pa rti ção do Fe e
Mg,entre as sol uções sólidas puras de granada e biotita,se compor
ta de modo ideal ao menos no seguinte intervâlo compos.i cional:
0,80 < Fel(Fe + Mg) < 1,00.

Foi estudada a segui nte reação de troca:

FerAìrSir0., , + KMgrAlSirOt0(0H)2 + MsrAt,Sir0,, + KFerAìSì,010(0H)2

(aì mand ina ) (flogopita) (pìropo) (annìta)

sendo a constante de equì I íbri o expressa em te rmo s de:

KD = (Ms/Fe)St / (Ms/Fe)bi (soluções sõlidas consideradas ideais
no intervalo composicional estudado).

A partìr de granadas de diferentes c o m p o s ì ç õ e s , c r ì s
taljzadas nas mesmas condi ções metamórfi cas, foì obs e rva do que KD

õ também função do conteúdo de Ca e Mn desse mineral e de T.i e
Al Vl da b i otì ta. Assim, a equação l.i near deduzi da, apenas po de ser
apl ì cada a s is temas que não contém quanti dades s igni fì cati vas des
ses el ementos.

0 geotermômetro de Ferry e Spear (ì978) possuì u¡t,a
precisão de, aproximadamente,l 50oc pa ra os s ì s temas essenci almen-
te ferr"íferos, fornecendo resultados bastante consi stentes no ca
so de roch as de faci es anfi bor i to. No entanto, as temperaturas ob
ti das, quando ess e mãtodo é apl icado em rochas granu ìíti cas, mos
tram-se mai s el evadas do que as es peradas, pois o co rrem modifica
ções nos val ores de KD devi do a vár'i os fatores , ta is como : reações
retrometamónfi cas I ocai s; trocas poste.i ores do Fe e Þlg entre gra
nadas e bioti¿as, que podem se dar durante o res frj amento; efei
tos causados pel a presença de outnos er ementos que as vezes apare
cem em quanti dades s i gni fi catì vas nos s is temas naturais (Indares
e Martignoìe, l985).

A partição de Fe - l"lg entre as bioti tas e gnanadas
coexistentes nas amostrâs de Surubim apresenta um,, trend,' bem de
finido (Fig.44)'indicativo de cristaìização ou recristarização enr

condições de equilíbrio. portanto, é possíver a determinação das
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temperaturâs de equilíbrio uti I i zando-se essa associ açã0.

Plotando-se as granadas e biotitas coexi s tentes no

;;i:;::: ii:í:':.J,::.;,T:ll'r,;:;::', Ii:il;:,..:;.J,T:ll';.:';:;
chuk (1977 ) , observa-se que os pontos encontram-se entre as .rI
vas de 6500C e 7000 C , s endo que a grande maioria das amos tnas de
termj nam temperaturas pr"óxìmas a 7000C.

Utilizando-se o termômetro de Ferry e Spear (.ì97g),
através da equação:

rn [(Mg/Fe)st / (Mg/Fe)oi] = iei + 0,782,

foram obtìdas temperaturas var'Í ando entre 7320c e l02Boc (Tabera
IX), com muitos valores anormalmente elevados. A inconsistôncia das
tempe ra t u ra s obt ídas por es se né tod o deve-se, em grande pa rte, ã
pres en ç a de outros elementos, além do Fe e Mg, nas s o 1uções sól j
das. Portanto, foi real j zada uma co rreç ão empírica s ugeri da por
Hoi nkes (1984),que considera o efei to do ca e do Mn das granadas
nas temperaturas de equilibrì0. Essa correção e obtida atravõs do

:l:':li:,.' ;i: ;::ì:;,1'îî,1.1'tl'., lll'..1'l; ll,llll,:: ::'::':
Mn das granadas.

A partir da extrapo ìação da reta assjm defi nì da, ob
tém-se um valor para I nKD quanlo (*ru * XMn )g ¡ é nulo, .i sto é,
pa ra compos ì ções maì s prõxì mas ãs consj deradað na determi nação do
geotermômetro. Utiliza-se,em seguì da o valor de I nKD corri gido, na
equação geotermométrica de Ferry e Spear (197g).

Como no cas o das amos tras de Surubim os pontos loca
lizados no dì agrama apresentam aì guma dì s pe rs ã0, não foì possíveì
a ob te n ção de um val or preciso para lnKD corri g i do; no entânto,po
de ser definido um intervalo de varì ação de lnKD corrì gì do situa-
do entre os valores de -1,20 e -,l,35, que,através do método de
Ferry e Spear (1978), fornece temperaturas var.i ando entre 79loC e

7l6oC. Considerando-se um valoli ntermediãrio de lnKD = -1,26, ob
tém-se uma temþeratura de 76OoC. Essas temperaturas são bastânte
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coerentes com as ob ti das a parti r dos pa res orto-cl jnop.i rqxênios,

7 .4.2. Geobarometri a

Para o cãl cul o das pressões atjngidas durante o me

tamorfismo da região de Surubim, fo ram uti lizados nõtodos geobaro
mótricos que consideram as seguintes associações em equì1íb.io: gra
na da + ortopì roxênio + plagiocìásio + qua rtzo e ortopi roxênio +

granada.

Vãnios são os métodos geobaromõtri cos des cri tos na
I i teratura, porém,os maìs apr"opriados, I evando-se em consìderaçäo
as paragêneses observadas em Surubim, são aqueì es propostos por
14ells (1979), Newton e Perquins (1982) e Harìey e Green (1982).

0s primeiros geobarômetros que utilizaram a associa
ção granada + ortopi roxên'i o foram cal ibrados por l^lood e Banno
(1973) e Woo d (1974),a partir da reação:

MgrSìr0u + MsAl2Si06 + Ms3AlzSi30l2

(ortopì roxênìor, ) lgranadarr)

A caì ì bração foi real.i zada com base na parti ção do
Al , Fe2+ e Mg entre as fases coex j s ten tes ; no entanto, esses geg
ba rômetros não fornecem val ores precisos de pressões, devido a unra
séri e de aproxi mações, entre el as, a cons i deração de que a granada
se compo rta como s ol ução sól ida ideal.

l^lells (1979)
prroxento + p lagl oc ìas io +

te o cãl culo da pressão de

dos termodi nâmi cos da seguì

MS'SìrOU + CaAl,Sìr0, ::
(ortopi - (pì agi o-
roxênio ) clãsìo)

considera a associação granada + orto
quartzo e obtém uma equaçào que perrni -
equìIíbr"io da mesma, a pa rti r dos da

nte reação:

Z NsrAlrSi,0, z - 
:carAt,Sir0,, + Sì0,

lqrariada ) (quartzo )



Para a cal ibração desse geobarômetro, t^lel
utilizou as frações mol a res do Ca e Mg nas granadas, a

ção do Mg nas pos ições M., e M, dos p ì roxêni os e o teor
plagioclásios, levando em consideração a não ideal jdade
çcíes sõl jdas através dos coeficientes de atì vi dade vgf ,

a distribuição do Mg dos pi roxênjos nas pos i ções N., "å
s i derada c omo ideal.

0 barômetro de l,,lelìs ('ì979) tem por base a equação:

(*fl;)'
3300 + 6,26T + RT ln + RT I

(rlÍå)oo* txfr!l,o* rx!fl1

. LLJ.

I s ( l9 7e )

distribui
de An dos

das solu
qr ûotlls e 'YÀ;;

M, foi con

ì zados pelo autor foram extraí
foram obtidos a parti r das

utilizam os parâmetros de ex

0s valores de y?9 util
dos de 0rvil I e (1972): y9r ln ,9'
equaçôes de Newton .,'rl .'?tnr)l,o13
cesso de entrop ia de mistura l.I:

RT I n yMg AIZlg Si 0q

RT ln lCa A1 Z/l Si0q

0,56771

(7460 - 4,3 T)

(7460 - 4,3 T)

v9r
Lâ

vSr
"Mq

Newton e perkins (l9gZ), partindo da mesma reação de
equìlíbrio utilizada por [,,leììs ( ì 9 7 9 ) , c a1i b r a r a m un geobarômetro
a partir de dados terrnodinâmicos mais recentes, tendo obt.i do a se
guinte equação:

v9r"ca
P = 3944 + ì3,070 + 3,5038T1n -

Para a ob tenção dos
os valores de energì a de interação
seguì ntes re 1açôes :

..9r , ugr rZ , gr,2YCa \^¡4g/ \Y¡40/

0q oox
AN F N

. or crvalores yðu u yúô , consìderando
l.l, os autores apresentarant as



R] ln ".0r
LA

^- 0 rtús
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(3300 - r,5T) (xfs * Xt4g Xr.)

(3300 - r ,5T) ( xÉu * xcu xr. )

A equação pa ra a determinação da ati vj dade proprìa
é da da por:

t
xAn (l + Xon)'

RT I n

Para o cãlculo do coefi ci ente de ati vi dade da anor-
titâ no plagioclásio,foi utilizada a exp ress ão propos ta por New

ton et al. (1980, in Newton e Perk ìns, ì982):

RT ln Y^
AN

xÍu [wan * 2XAn (wAb riOn)], onde:

wAn = 2025 cal

wn¡ = 6746 cal

mente dita

*An 'An

A a ti vi dade da enstatita no ortopì roxênì o foi obti-
da as s umi ndo que o mesmo constituì uma soìução sól.i da ideal, sen
do expressa Dor: u9P* = x l-'4 

2 xlll tt¡onrt c R¡nnn rq7?'-Ln 
tvt g "Mg (l'lood e Banno, l9 73 ) .

Foi enfatì zado que para a apl i cação desse geoba rôme
tro é necessãri a a observação textural das quatro fases enl equi
librio, bem como a ob tenção da temperatura através de um mãtodo
ì ndependente. A reação considerada possui g randes vari ações em

vol ume (AV) sendo, portanto, apenas apropri ada para o estabel ecì-
men to de um geobarômetro.

Har'l ey e Green (1982) calibraram um geobarônletro,con
s i derando a solubilidade da al umjna no ortopì roxênì o coexistente
com granada, cuja i mportãnci a, para o estabel ecimento de pressôes
e temperaturas, tem s ido reconheci da por mu itos pesquìsadores.

0s autores mostraram que a variação da sol ubil idade
da alumjna no ortopiroxênio depende do seu conteúdo de Fe 

2+ e que
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os es tu dos e cal.i b rações de geobarômetros desenvo I vi dos anterior
mente,nos sistemas Mg0 - Aì20¡ - S.i 0, e Ca0 _ lrlg0 _ Al2O3 _ S.j 02,
são problemãticos quando aplicados a rochas naturai,. ão.tunto,r.
calibraram o geobarômetro de g ranada + ortopi roxênio a parti r dos
sistemas FeO - Mg0 - 41203 - Si02 e Ca0 - FeO _ MgO _ Al203 _ Si0Z,
mais abrangentes. Cons j deraram in jcìalmente a seguinte reaf ã0, uti
lizada por l,/ood e Banno (1973) e l^Jood (1974), e estudaram a jn_
fl uênci a do Fe e do Ca na mesma :

MS2Sì 206 + MgAì 
ZSi Z0ø = MSrAì, Si:01e

(ortopi roxôn ì or, ) qg ranada., )

A adi ção dos conponentes Fe0 e Ca0, no sistema ante
.i o r, exerce i nfl uênci a sobre a composição das fases coexistentes.
As segu ì n tes rel ações fo ram observadas quando são ì ncl uidos esses
c o mp o n e n t e s :

1) A porcentagem de nf 1x!]) dos opx õ inversamenre proporcìonal
ao seLl conteúdo em Fe2+, em cond.i ções de p e T constantes e pa
ra um determinado X9r.

LA
[r.2) X;j opx decres ce com o aumento das quanti dades de Ca nas grana

das, para p, T " *fi!* constanres
[r"3) XAj opx decresce com o au¡Ìento da pressdo, sendo constantes I ,

Yopx ô vgr"l4g " "Ca'

ql xl] opx 6 di retamente proporcìonal ã temperatura, para p, vopx
^^, ,,ql" 

Lu¡o'Po,".' 
^ l,,lg. xðu constantes.

Atravãs de dados experimentai s sobre a partìção des
ses elenìentos entre as fases consjderadas, foj estabelec.i da a se
guìnte equação que pe rmi te â obtenção da pressào de equi I ibri o pa
ra assocì ações de ortopi roxônios e granadas de ro ch as granuìíti
cas e de granada perìdotìtos:

P(Kb)= Ãh { (RtnK - 2,e3)T + 5600

- 6300 txSl xP: + (x3;)2ll

+ 5r57 (r-xll)(r-2)(ll) xP:x



on de ,

K= txïi r'-*lì ) /'r-xfljr3J,

avr = - {183,3 + t78,n, t*lì rr_xfllll .ar

0s res u I tados encontrâm_se na
ser observadas varjações de press.ão de 5,54

uMl"AI

_l
Kb '

A1 /2i X9PXte 1Fe2+ + 0.,*) / 1Fe2+ + Fe3n * Mg¡;

xlf=cazrcu+Fe+Ms) ; *PI = Fel(Fe+ca+þrs)
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e grana

, obtì dos
deterninq
, pa ra

Esse barômetro apresenta certas I imi taçdes para grô
nadas ou o r t o p i ro x ô n i o s 

- 
c o m teores el evados em Fe3* a ¡4n2i, _Õquando o conteúdo em Cr3+ é al to nas granadas. Tambám ocorrenr inlprecì sões quando os ortop iroxôni os apresentan baìxa quanti dade de

Al "0".LJ

A ap1ìcação dos geobarômetros de l^lells ('ì979) e Newton e Perkj ns (ì 9g2 ), em assocìações de granada, ortop.i roxênio,pt agìoclãsio e quartzo de amostras de Surub.i m,forneceu pressões mujto elevadas, da o rdem de l0 a ìl Kb, considerando_se t.rpu"utr.u.
de 7000C.

Cons iderando_se 0 geobarômetro de Harl ey e [ìreen(1982), foram obtidos valores mais consistentes para as pressões deequil íbrìo a parti r das associações de ortopj roxênios e granadas.
Na Tabe I a X, onde se encontram representados os vãrios parânìetrosutil izôdos e as pnessões deternr inadas por esse nrãtodo, observa_seque as mesmas va ri am de 4 ,zz a 6,77 Kb, q uando são ut.i .l 

i zadas terììperaturas de 7000c e de 6,3g Kb a g,3B Kb, para temperaturas 
"r;

7500c.

0s dados de microssonda de ortop.j roxên.i osdas coex is ten tes de amos tras da reg i ão do Vale do Curaçãpor Figueì redo (l9Bl ), t amb ém fo ram util j zados para a
ção das pressões peìo banômetro de Harley e Green (1982)fins de compa ra ção .

Tabela X, onde podern

Kb a 7,85 Kb, quando
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são utilìzadas temperaturas de 7000C e de 7,42 a j0,12 Kb,
temperaturas de 75OoC.

para

Como as temperaturas de e q u i I í b r i o, o b t .i das a par_
tir dos geotermômetros di scuti dos, si tuam-se entre 7000C e 7600C,
pode-se considerar uma pressão mé¿ia entre 6 Kb e B Kb como a

mais representati va pa râ as rochas granu liti cas da reg ião estuda-
da.



IABELA X

GE0BAR0METRIA GRANADA - 0RT0PIR0XENI0 (Harìey e Green,
l9B2)

tao

0rtop i roxên i os

xll = nvz xgpxAl le
0,0445 0,sl6l
0,0475 0,5072
0,0215 0,6871

0,0230 0,691l

P(Kb)
(750oc )

6 ,89
6,55
6,39
6,7 4

9,38
8,63
8,54
o to

Granadas

AM xqr xgrLA te
l8g 0,1021 0,7100

18/32 0, t I65 0 ,6901

4 0,1319 0,7574
4/27 0,1383 0,7426

Pa res
Coexi s ten tes

Am

r 8/3r

18o,

4

4/26

gr

l8
l8

18/32
18/32

4

4

4 /27
4 /21

opx

r 8/3r
l8
t8

18/31
4

4 /26
4 /26

4

P ( KÞ )
(700"c )

4,65
4,34
4 ,22
4 ,52
6 ,7 7

6,06
Ã o7

6 ,69

A¡4

74

75

5t

A¡40STRAS ANALTSADAS p0R FTGUETRED0 (ì9Bt )

Granadas Ortopi roxônì os

A l'1

t4
75

cì

.,0 rx1
LA

0,2132

0,1126

0,2159

.,q r
^;-

0,5824

0 ,7020

0,4154

xf]=nr zz x?|" P(Kb) p(Kb)
(7000c) (7500c)

10,t2

9,14

0,0295 0,4821 7,85

0,0345 0,5138 6,11

0,0580 0,2795 5,54
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Foram estudadas por mi croscopì a de I uz nefl eti da cer
ca de 50 (cìnquenta) amostras da ocorrôncia de Surubìm, enfatizan
do-se a identifi cação das fases mi nera ìõgi cas pres en tes , as prìn
cipâis pa ragênes es e as característi cas texturai s dos mi nerai s me

tál icos, nos dì st intos ti pos ì.i tol õgi cos desse depõsì to.

0s prìncìpaìs sul fetos encontrados nessas amos tras
fo ram: calcopir'í ta, bornita, j da ita, calcocita, dì geni ta, covel i
ta, anì I i ta-djurIeita, pi rroti ta, pentl andi ta, pi ri ta, arsenopi rj
ta e cubani ta (mui tb rara ) . Entre os óxi dos des tacaram-se magneti
tas e ilmenitas associ adas a espìnéìios ferríferos. 0utros mine
rais como melonita e al tai ta, al ém de grafita, malaqu.i ta e õxidos
de manganês , tambõm foram identi fi cados .

Foi observado um zoneamento da mi neral ì zação com a

profundì dade, dado peìa predominânc ia de mal aqu ita em amostras das
regiões superi ores (até - l5m) , por associ ações de maì aquì ta, cal
coc i ta e covel i ta em profund idades intermed iãri as , e peì a predom.j
nânc j a de calcopirìta, associada aos demai s sul fetos, nas zonas
mais profundas. No entanto, também existenl minerais de alteraçào
em regi ões de maior profundidade, control ados por zonas de falhas
e fra tu ras , freqüen tes na ocorrônci a de Surub.i m.

0 mesno compo rtamen to õ obs ervado para os óxi dos de
ferro e titânìo que serão pos teri ormente discutidos.

8.I - SULFETOS

0 sulfeto de cob re predomi nante
profundas é a calcopiri ta, que constìtui cerca
aos dema ì s, segui da peìa bornì ta e idaita; os
p ro po rções varjãveìs dependendo da local ìzação

nas amostras mals
de 70% en rel ação

outros ocorrem enl

da amos tra .

fo ram observadas loP irroti ta, pentlandita e pìrìta
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ca I men te em al gumas seções pol idas, enquanto que â arsenopirita
foì apenas ranamente encontrada.

0s su I fetos es tão local j zados princì palmente em gra
nu ì itos piroxeníti cos e noriticos da Un.i dade 3 (mineralizada) e

em bi oti ti tos, o nde atì ngem p ropo rções de 1O a 20% aproximadamen
te; restringem-se nos demai s granul itos norÍti cos, gabronoríti cos
e gãbricos da Unidade 2; e são I i mj tados nos contatos com os
gnaisses encaixantes, mostrando ìnportante contnole Iitoì69ìco. Apre
sentam granul onetrias e textu ras ex tremame n te vari áve ís: sul fetos
finos (< 0,01 mm) ocorrem preferenci almente dispersos no ì nteri on
de pseudomorfos de p iroxênì os, associados aos filossjlicatos pro
ven i en tes da al teração des ses mineraìs; su lfetos associados a bio
titas pos s uem granul ações maìs grosseiras, de 0,Ob a 0,7 mm (oca
sionalmente ainda maiores), e ocorrem condìcionados pelas clivagens
desse mi neral ou entre cristais indi vi duais; sulfetos associ ados
a rochas ri cas em hornbl enda ocorrem como g rãos interst.i cìais, ge
ralmente grosseiros (0,7 a l,6mm); cr.i staìs grosseiros de sulfetos
ocorrem nos interstícios de pìagioclãsios e pirox6nios ou, aìnda,
em vênu 1as preenchendo fraturas. Apresentam freqüentemente textu
ras que indi cam remobilizações, sendo difícjl a di sti nção das di
versas fases de forma ção .

Cal copi ri ta (CuFeS, ) associ a-se princ.i palmente ã

bornita e'i daita. 0corre como finas disseminações nas rochas hos
pede iras, ou como grãos i nters ti ci ai s aos plagioclásios e pìroxê
nì os, possuindo granu l ação var.i ando entre <0,01 a 0,6mm, obser
vando-se' ocasionalmente, grãos maìores. Grãos finos de calcop.i rita,
ãs vezes parecem ser produto de desìntegração de cristais maiores,
a pa rti r de remobì ì izações nas bo rdas , em estãgio pl ãs tico. Cons
t i tuem cristais a néd ri cos , de con to rnos .i rreguì ares, mu i tas vezes
corroídos e porosos.

Em algumas âmos tras observam-se as associ ações cal
cop i r'i ta - p i rrot i t.a , ca I cop i r"i ta- pen t la n di ta , ca I cop i rj ta -pi rroti -
ta-pentlandita e, 'l ocalmente, calcopìr'i ta-p.i rjta.

E comum a ocorrôncì a de cal cop iri ta fi na no interior
de mìnerais si licãticos, princìpaìmente pseudomorfos de piroxênìos,
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associada aos anfi b6r i os s ecundári os, cloritas, tarco e outros f.i
l oss il i catos que substituem esses ninerais (Fo to 23). Ãs u"..rl
parecem preencher espaços porosos no interior desses pseudomorfos.
caì copì ri ta mai s grossei ra pode também di spor-se entre as c r i va
gens de minerais siricãticos (anfi bõì i os e/ou p iroxêni os ) , sugg
ri ndo uma s ubs ti tui ção dos me smos pero surfeto (Foto z4) . caìcopì
ritas remobilizadas, associadas a biotitas defonmadas, locâlìzan
do-se entne s uas r amer as (Foto 25), são também freqüentes. 0utras
fe ições comuns encontradas fo ram: cal copi'i ta venur ando e/ou subs
ti tuì ndo magneti tas (Foto 25) e ì r neni tas ; caìcopi.i tas finas en
gìobadas por magnet.i tas po.i quì10b1ásticas e, em certos casos, por
ilmenitas (Fotos 26 e 27 ); calcopìrjta engìobada por pìrrotita
(Foto 32); e carcopirìtas preenchendo pequenas fraturas, em zonas
cizalhadas.

Bornita (Cu.FeS, ) es tá assoc.i ada pri nci pa I mente a
cal copj rj ta e ì daì ta (fot3, ZT e 2B), podendo, tambõm, apresenrar
-se como grãos isorados intersticiais. 0corre de modo semerhante ã
cal copi ri ta, s endo consti tuída por cristais anédri cos a subédri
cos de granulação extremamente var'i ãvel, ora finamente dissem.i na
da na rocha hospedeì ra, ora como g rãos ma.i ores interstìciaìs, ou
aínda condicionada per os pranos de cìivagem de piroxônios e b.i oti
tas. Sua granulação mõd.i a var.i a entre 0,0.ì e 0,7mm, às vezes em
uma mesma seção po li da. são comuns crista.i s de bo rdas corroídas,
mu itas vez es apresentando uma textura esquel éti ca. Finíssimas in
clusões de bornita (<0,0rmm) em minerais siricãticos (biotitas epìroxênìos), bem como bornitas associadas a calcop.i ritas eng.l oba
das p o i q u i ì ì t i c a m e n t e em magneti tas e i rmeni tas (Fotos 26 e 29 ),são
observadas em certos casos. Mu j tas feì ções textura.i s indicam que
born íta pode substituir car copi ri ta, magneti ta e mes mo minerais
silìcãticos. Ainda são observadas transformações de born..i ta em
cal coci ta/di geni ta e covelìta, a part.i r das bo rdas ou em microfra
turas, além de exs ol uções e incl usões de cal coci ta azul nesse mi
neral (Fotos 26 , 27, 30 e 3ì ).

Idaita (CurFeSO ou CuUFeSU) ocorre preferencìalmen
te associada ã caìcopirita e bornitå, assemerhando-se ã úrtima,apre
sentando, no entanto, col oração mais al aranjada (Foto 2g) e fìnís
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simas l amel as de "exsoluçã0" de cal copì ri ta. Textu ras .i ndi cativas
de substituição de car copi ri ta por idaìta são rocarmente observa-
das. São constituídas por cristais an6dri cos de contornos muìtas
vezes irregulares com granulação variando entre <0,0'l e 0,lmm.

Cal coci ta branca e azul (CurS), digen.í ra (Cu,Fe)nSU
e covelìta (cuS) ocorrem principarmente como minerais secun¿ãrio"s,
a partir de calcopìrita e bornita (Fotos 26, 27 e 30 e 3l ).

A cal cocita branca fonma geraìmente agregados de
crjstajsdehãbitolame]ar,degranulaçãofinavarjandoentre<
0 

' 
01mm e 0'4mm, predomi nando os grãos mai s fi nos. pode ser obser-

vada intercrescida com car coci ta azuì, ambas envoì vendo g rãos de
bornita e trans formadas parcìaìmente em covel.i ta.

Calcoci ta azul ocorre sob a forma de cri stais ané
d'i cos ou de finíssimos agregados c.i star inos, associados, muìtas
vezes, a cal coci tas brancas. São tambõm obs ervadas c omo exsol uções
ou "gotas " incluidas em borni ta (Foto 30 ). Sua granul ação va.i a

entre < 0,0lmrn e 0,4mm, sendo freqüentes transformações parciaìs
para coveì i ta.

Covel.i ta ã cons tj tuída por agregados de cristais de
hãbito lamelarlu acicular (Fotos 26, 27 e 31), de granulação va
riando entre < 0,0lmm e 0,gmm, predo*.i nando os grãos nrenores.Cris
tais finos de hãbi to acjcular dispõem-se, em certos cas os , per
pendicuìarmente a c.i stais de carcocita azur, mostrando fei ções
de s ubs tì tuì çã0.

São normalmente observados os di versos estãgì os de
transformaçã0, sendo comuns núcleos inalterados de bornita c.i rcun
dados por calcocita e a segui r por covelita.

Mi ne rai s do

são provenientes de trans
cri stal inos de coìoração
no e poroso, e dispõe-se
mo manchas ì rregul ares.

t ipo anilita (Cu.,S,) - djurleìta (Cu. ^-S)| !iuformações de idai tas. Formam ugregados
cinza azulada, normaìmente com aspecto fi
nas bordas ou no i nterior de idaitas, co

Pirrotjta (Fe., ..S) ocorre sob a forma de cristais
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anédrì cos, di sseminados na rocha hospede.i ra. possui, como os ou-
tros s ul fetos, uma granul ação bas tante va ri ãvel , predomi nando, no
entanto, os cristais mais grosseiros (0,'l0 a 0,9omm). Normaìmente
estã associ ada ã cal copì ri ta, mui tas vezes engì obando-a (Foto 32),
e possui inclusões de pentl andita em forma de chamas ou I amel as
(Foto 33). tm casos mais raros foi observada a associ ação entre
pi rroti ta e pir.i ta (Foto 34), onde a primei ra ocorre como manchas
d ifus as, no interior de cristais anédrì cos de pì rì ta. tssas f ei-
ções parecem indicar una substituição de pirrotita por pirìta. São
freq üen tes cr.i stajs de pi rrotj ta corrojdos e/ou frâturados, englo
bando ou j nterpenetrados por cl ori tas. Fejções de remobjì ìzaçã0,
ta is como pi rrot itas dispostas entre r amel as de bioti tas e grafi
tas,muitas vezes deformadas (Foto 35), e cristais finos de p.i rro
tìta l ocali zados ao redor de g rãos mai ores, são tamb6m comuns.

Pentlandi ta (Fe,Ni)nS, consti tuì cristais anédri
cos, com granul ação vari ando entre 0, O2 e 0,6mm, com predominância
dos cristais menores. E encontrada, mais freqüentemente, como in
cl usões em pi rroti ta, ãs vezes sob a forma de chamas (Foto 33) ,jun
to à cal cop irì ta. C.i stais de pentlandita ind.i vi dual i zados, asso
c iados ã ca l cop irì ta, pirrotìta e pirita, possui ndo aspecto poroso
e corroído,sã0, ãs vezes, observados (Foto 36).

Piri ta (FeS2) õ mineral comum apenas em aìgumas amos

tras, onde se encontra associ ada preferencialmente ã cal copi ri ta
(Foto 36) e, ãs vezes, a grafì tas bem cri stal j zadas. Local mente,
observam-se as associações pi ri ta-arsenopi rì ta-cal copi rita e pì ri
ta-pirrotita. 0corre c omo cristais intersticiais, anõdri cos a sub
édri cos, muj tas vezes corroì dos apresentando aspecto poroso, com
granuì ação varì ando entre 0,09 e 0,25-0,30mm. São observadas aì gu
mas feì ções de remobi I ìzaçã0, estando a pi ri ta ora em vônulas, preen
chendo fra tu ras mì l imétni cas (Foto 37),ora di spos ta entre as I ame

las de gnafita. 0utras fei ções comumente observadas: cristais maio
res de pìrita eng lobando ou ìnterpenetrados por ca lcop ì ri ta; nu-
vens de pi ri ta corroída condi cjonadas por mìnerais siI icáticos (Fo
to 37); pj|i tas dispostas entre as cì ì vagens des s es mì nerai s , su
gerì ndo s ubs ti tui ção; e crjstais eu6dr'i cos a subédri cos de pirjtâ
de g ranu lação fi na (0,0.ì-.0,04 rnm), engl obados em cal copì ri ta (Fo to
38).
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Arsenopj ri ta (FeArS ) ocorre muito raramente, como
cristais eu6dri cos a subédri cos de granulação fì na, que vari a en
tre < 0,01 e 0 ,04mm. Es tã no rma I men te assoc.i ada ã pì ri ta, muìtas
vezes engìobada na mesmâ, tendo sido tamb6m observada a associa
ção pìrita + arsenopir'i ta + cal copi ri ta (Fotos 39 e 40).

8.2 - 0xrDos

0s principais óxi dos encontrados nas amostras do de
põs i to de Surubim s ão: magneti ta e i l m e n ì t a , a s s o c .i a das a 

"spinãlios ri cos em fe rro , Secundari amente, encontram_se hemati ta, leu
coxênio, goethita e outros oxi-hidróxidos de ferro formados a par
tir de magnetitas e ilnenitas. Rutilo 6 v.i s t o , o c a s i o n a I m e n t e , c o nr ofi nas inclusões em i r men itas e como agu l has engì obadas por b.i oti
Ld5

0s õx j dos apresentam_se em proporções vari ãvej s nos
diferentes tipos r'i torógicos de surubìm, sendo as nraiores quanti-
dades observadas em biotítitos e certos granuì itos pìroxenítìcos, que
ãs vezes podem con te r atõ 50% desses mineraìs. Nes s as rochas ocor
rem pri nci palmente magnetitas, dispostas em bandas de cristais alon
ga dos e ori entados, com granuìações vari ando entre 0,5mm e l,7mm
(dìmensão do maior eixo), al ternando-se com fai xas de bìotitas
ori entadas ou de compos i ções p.i roxenítì cas. por outro lado, granu
litos norÍticos e outros granuritos pìroxeníticos contên menor por
centagem de õxi dos (en tre I e 5%), normaìmente sob a forma de cristais interstíciais d iss em inados. Em certos granur i tos piroxenít.i
cos' as magnetìtas encontram-se em equiríb.i o corn piroxênios, .a
pinél ios e, rocarmente, irmenitas, constituindo grãos de contornos
retilíneos e regurares, fonmando un'ìa textura granobrãstica ind.i ca-
tjva de alto grau de metamorfi smo (facies granuì.i to) (Fo to 4l ).Feìções que denotam fenômenos de abaixamento de temperatura e mu
dança nas condìções de õxido-reduçã0, ta.i s como lamelas de ,,exso
1uçã0", são freqüentes nes s es minerais. As magnetì tas e ìrmeni tas
podem apresentar contornos i rregulares ou arredondados, sugerindo
reações de borda apõs o nretamorfismo granulítico. Tanrbõm f oranr ob
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servadas fei ções textu ra ì s que mostram ter havido ma is de uma ge
ração de óxidos de Fe e Ti.

Em rochas granuì íti cas noríticas, parc.j al mente biotj
t izadas, os õx i dos ocorrem em proporções i n te rme d.i ári as , associ a

dos, muitas vezes, aos surfetos de cobre. Em formações ferrÍferas são
observadas apenas magnetitas grossei ras, que, de mod o semel hante
a certos biotititos e granuritos piroxeníticos, estão dispostas em
ba ndas orientadas. Nes s as magneti tas são freqüentes r ameras de he
matita bem desenvor vi das, fei ções essas que sào mais raras em ou
t ros tipos l itoì õgi cos. Tais observações permi tem supor que exi s

te um acentuado controre litorógico para os óxidos de Surubinr,que
deve refl eti r as condÍ ções ori g inai s, uma vez que esses n)inerais
apresentam mobi I idades bem menores que os sul fetos.

Magnetita"r(Fe,0O - FerTi0O) ocorre, na maioria das
vezes! como g rãos anõdri cos a s ub éd rì cos e, em alguns casos, eué-
dricos. Sua granulação varia entre 0,0ì e 2,0mn, sendo mais gros_
seiras as magneti tas dispostas em bandas nos b jotit.j tos (Foto 42)
e nas formações ferríferas. podem estar associadas a irnrenitas (Fo
tos 42, 43 e 44),a, esp.i nélios e tambõm a sul.,f etos (Fotos 25, 27,
30 e 3B). São comuns I amel as de i I meni ta ori en tadas segundo pla
nos (ll1) da magnetita hospedeì ra, normalmente com espessuras va
.i ãve i s, indi cativas de vãri as gerações de desenvolv.i mento. As di
mensões des s as lamelas va ri am entre 0,OS e 0,6Omm de comprìmento
e entre < 0,0lmm e 0,09mmde espessura, sendo mais comuns as lame
las finas. I ncl usões ìrregulares de ì l men.i ta, sob a fo rma de
nulos in ternos e externos, são também freqüentes.

g ra

Mui tas magneti tas ajnda poss uem lamelas de exsolu
ção de espin6l io,orientadas segundo pì anos (,ì00). São geraìmente
men0res que as lamelas de ilmenita,tendo comprimentos variando en_

tre < 0,01 e 0,ì5mm e espessuras normalmente jnferìores a 0,0lmm.
0s espinélios também podem constituir exsoruções ìrneguìares enr

magnetìtas. cristais de nagnetìta com lamelas de espinél.i o e.i lme
nita podem ser vistos nas fotos 25, 26, Zg, 30, 4l , 42 e 44.

Em certos cas os , observou-se que a dens i dade de ex
soìuções de espìnério em magneti tas diminui nas proxì mi dades das
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lamelas mais rargas de irmenitas.0s espìné.ìios seriam, portanto,
posteriores ã formação dessas úrtimas. por outro ìado, as feìções
que indi cariam a cronorogia re lati va entre as r amer as f.i nas de ir
menìta e as de espinéìio não são conclus.i vas. Em mu.i tos casos,
observam-se lameras de espinélio cortando as de irmen.i ta e, tambõm,
rel ações i nversas.

Do mes mo modo não existem feições concl usi vas rela
tivamente ã cronologìa das di versas gerações de iìmenita. Local
mente parecem existir rameras mais finas interpenetrando as ¡ra.i s
espessas, por6m essa não 6 uma feição cons tan te. Jã as exsol uções
'i rnegulares de ilmenita parecem ser posteriores ãs demajs.

A magnetìta pode tambõm ocorrer como cristajs poi
quiìoblãsticos de contornos irregulares, ãs vezes com bordas es
fiapadas, englobando sul fetos finos, sen apnesentar nenhuma das
"exs oì uções " menci onadas. Es ses c.i stais po dem es tar ao rado de
magnet itas de contornos mais reguìares, com "exsol uções,,, mostran
do nitidamente terem sido formadas em di ferentes etapas (foto 26).

Uma outra geração de magnetìta, constituída por cnìs
tajs de granu.l ação fina (< 0,01 a 0,12mm; em'médìa 0,05mm), .ué
dricos a subédricos, ãs vezes engìobando surfetos finos (Foto 27),
é observada, ìocaìmente, em certos b.i otitìtos e rochas biotitizadas.

Magnetjtâs muito finas ainda ocorrem como ,,poeira,,
den tro de pseudomorfos de pi roxônio, ass oci adas ã bas ti ta e ou-
tr0s fjlossilicatos, sugerjndo fo rma ção a partì r dos mesmos. Essa
tra ns formação á observada em vãr.i os estágios, sendo que, às vezes
0correm magneti tas esquel éti cas, subst.i tui ndo quase totalmente o
ps e udomo rf o .

A pr.i ncipal transforntação observada em cristais de
magneti ta õ a mart.i t Ízaçã0, com desenvolvìmento de finas lamelas
de hematì ta segundo os planos (lll) do mi neral hospedeì ro. A mar
tìtìzaçã0, fenômeno de bai xa temperatura, ocorre a pa rtì r das bor
das ou em zonas fraturadas, exjstindq.no entanto, cristâjs totaì
mente afetados (Fotos 43).

As magneti tas venul adas e subs ti tuídas por suìfetos
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tamb6m encontram-se normalmente
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sil icãticos (clorìta e/ou bìorita)
marti tì zadas.

'i I me n i t a

Transformações fìnais de magneti ta em I jmoni ta sã0,
em certos casos, observadas.

Ilmenita-- (FeTi0^ - Fe^0r), ocorre como cristaìs
anõdri cos a subédri.*ì"a, u"r"j 0..ánìorno, arredondados, ora
sob a forma de g rãos j sol ados di ssemi nados na amos tra (Fotos ?4,
34 e 3B), ona associ ados a magneti tas (Fo tos 42, 43 e 44),ou, ain
da, consti tuj ndo os di fer entes ti pos de i ncl usão jã djscutjdos.
Sua granul ação varia de < O,O1 a 0,8mm.

Em algumas seções poììdas são vistas jlmenitas en
gl obando lamelas finas de magneti tas normal mente marti ti zadas (ou
proprì amente de hematitas), às vezes junto a pequenas inclusões
de espinél ios, ambos ori entados segundo o plano (0001) do hospe
deiro. As lamelas de magneti ta-hematita possuem comprimento vari an

do entre 0,02 e 0,07mm,em médja, e as de espin6lio de < 0,01 a 0,04,
sendo ma is f reqllentes as i ncl usões menores . Es tas , muì tas vezes ,
dispõem-se nas extremi dades das lamelas de magnetì ta-hemati ta,dan
do como resultado um aspecto de pal ito de fós fo ro dentro da irme
nita. Inclusões irregulares de es pì né1i os, ãs vezes parecendo in
tercrescimentos (Foto 44), e de um mìneral cinza claro com refl e

xões i nte rnas azul adas (provãvel ru ti I o ), também são localmente
observadas. Em aìguns casos são observados crista.i s de
com gemì nação Iamelar ou em "grade".

0utras fei ções comumente encontradas são: i I meni tas
finas engl obadas em sil icatos, i unto a sulfetos; ilmenitas finas
di s pos tas entre I amel as de bi oti ta; cri s tai s de ilmenita fratura-
dos e co rtados por filossil icatos; ì l meni tas engl obando poìquìl i-
ti camente sul fetos finos.

Transformações de ilmenita em leucoxên.i o são encon
tradas principalmente em rochas de menor profundidade ou de zonas
mais fraturadas, também ocorrendo,localnente, nas outras amostras,
demonstrando ser um fenômeno ora h.i drotermal, ora sup6rgeno (Fo-
tos 24, 34 e 42). A l eucoxen ização afeta pri n ci pa I mente as bordas
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dos c.i stais, mas não raramente os g rãos menores acham-se totar
mente trans formados .

Geralmente a leucoxeni zação 6 acompanhada pela for
mação de i nterfacj es silicosas (cìorìta + ti tan i ta + quartzo),que
se desenvol v em, norma lmente, nas zonas de trans i ção entre partes de
ilmenitas fres cas e I eucoxeni zadas. Nos cristais total mente leuco
xeni zados o desenvor vimento das fas es silicosas ocorre no seu in
ter'í or, geral mente de modo irregular, sendo fonmados ora um ora
outro mineral silicoso, ãs vezes parecendo ocorrer um intercrescì
mento entre eles.

0leucoxênio ajnda ocorre em nicrofraturas, preenchen_
do espaços ìntergranulares ou substìtuindo parcìaìmente biotitas,
di spondo-se nas bordas dos cristais ou entre seus pì anos de cr iva
gem . Grãos i s ol ados e arredondados de leucoxên.i o, observados em
ce rtas amostras, parecem ser produto de anti gas ilmeni tas totalmen
te transformadas,

Hemati ta (Fer0, ) ocorre c omo
gu ndo planos (0001 ) de i I meni tas, podendo
sos, de produto de ox idação da magnetita.
Ias f inas em magnet ita (ma rt i t.i zação).

I amel as ori entadas se

tratar-se, em certos ca
0cörre t amb ém c omo ì ame

Li moni ta preenche mi crofrâturas de espessuras submi
I i métri cas , cavidades, ou ainda é vista contornando cri stais de
biotita ou localizada entre s eus pìanos de cì i vagem. As vezes apre
senta hãbito fibroso ou coloforme.

8 ,3 - OUTROS I.II NERAIS

Melonita (N.i Te) ocorre invariavelmente sob a forma
de cristais euõdri cos de hábi to p.i smãti co arongado, apresentando
exti nção reta, com granulação va ri a ndo entre < 0,Ol e 0,ì5mm. Es
tã sempre associ ada a cal copi rì tâs e borni tas, ora s.i tuada nas
bordas, ora engìobada por esses s ul fetos (Foto 30).
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Al tai ta (PbTe) possui ocorrônci a restr.i ta, sendo
cons t itui da por cri stais anédri cos de contornos irregulares, mui
tas vezes arredondados, com g ranu lação mãdi a de 0,0Zmm. Apresenta
refl eti vì dade ex tre mame n te el evada, Encontra-se normalmente englo
bada por ca lcopì ri tâs e bornitas (Foto 3l).

Gra fi ta (C) é observada em a ì gumas amos tras , como
g rãos bem cni s tal i zados de hãbj to lamelar, mui tas vezes deforma
dos, podendo ajnda apresentar uma tex tu ra em ,'leque" ( Fo tos 24 e

35). Sua granul ação varia entre 0,05 e l,7mm aproximadamente,pre
domi na ndo os cri s tai s maì s grosseì ros. Ent rochas con biotita, a

grafjta normalmente apresenta a mesma orientação daqueìe mineraì,
podendo haver i ntercal ações entre eìes (Fo tos 22, 35). Es tã ainda
associ ada ã calcopìrita, piri ta e pì rrotì ta, que, ãs vezes Iocal.i
zam-se en tre s uas lamelas (Foto 35),e a i I nleni tas leucoxenizadas.

Ma l aqu ita l(Cu (0H )rCuC0,l constitui a fas e princì-
paì das amos tras de mi nér'i o oxìdado, precìpitando-se em veios, po

ros e cavidades ou preenchendo fraturas de espessuras mil.i métri
cas a submi'l imõtricas, ãs vezes associada à l.i monitâ. Tanbém õ ob
servada mal aqui ta entre pl anos de cl ì vagem de b ioti ta e, ocasìonal
mente, nas bordas de cristais de cal cocita.

Na zona oxi dada, ocorrem mì nerai s, p rodu tos de rea
ção entre melonjta e calcopìr'i ta, do tì po rj ckardi ta (CuOTe, ) ou
weissita (Cur-*Te ) , com proprjedades õpti cas e compos i ções variá
vei s devi do a trans f or"mações incompletas.

Ainda fo ram localmente observados óxi dos de manga
nês preenchendo cavidades e fraturas s u b m i I j m 6 t r j c a s ; foram png
vavelmente ori gi nados a partir de i I meni tas , magneti tas e/ou mi ne
rais silicãticos alterados.

8.4 - QUfl.lICA MINERAL D0S 0XIDOS

0s resultados das anãllses quínricas, por dìspersão
de energia, de ilmenitas, magnetitas e espinélios (lameìares e gra
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nulares) encontram-se nâs Tabelas XI, XII e XIiI

Foram analisâdas j lmeni tas assocj adas a magneti tas,
alõm das "exsoluções" l amer ares ou em grânuros i n te rnos e exter
nos na mesma. Também foram considerados aìguns cri stais isolados
de ì Irnenitas, para fins de comparação com as demais. Não fo ram en
contradâs diferenças composicionais marcantes entre os elenìentos
menores nos di versos ti pos texturai s de i l nren i tas ; em a lgumas amos

tras são, no entanto, observados teores ma.i s altos eìn Aì, Mg e Si,
normalmente em ilnrenìtas assoc'i adas a espin6lios e fases silicáti
cas, podendo tratar-se de i nterferênci a desses mi nerai s. por oq
tro l ado, obs ervam-se maiores va ri a ções nos teones de Fer0, (0íl _

7,88%), Fe0 (35,3e% - 44,76%) e Ti0, (3s,j4% - s2,57%), não condi
cionadas a nenhum tipo textural específico, resurtando provaveìnren
te de transformações posteri ores ã formação desses nlj nera.i s.

As ilmenjtas cons t i tuem pri ncj palmente s o I uções só
lidas ternãrjas entre os termos Fe203, FeTi0, e MnTiOr. No entan
to, também existe solução sóljda entre FeTiO, e MgfiO3, enr propor
ções variãveìs dependendo da compos.i ção total da rocha (Haggerty,
r e 76 ) .

A compos i ção das ilmenitas de Surubim,em função dos
te rmo s extremos Fer0,, FeTi 0,, 14gTì 0, e MnT.i 0r, Þode ser vista nos
dì agramas te rnãrj os apresentados na fi gura 51. 0bserva-se que a

soìução sólida 6 composta principaìmente por FeTì0, e 14nT.i 0r, conr
pequenas quantidades de Fe203 e val ores mui to bai xos de MgTi0r.Es
tes são compatíveis com os valores apresentados por Haggerty (lgl6)
para rochas i ntrusi vas e extrusi vas ãc idas, sendo nuito inferio
res aos encontrados em rochas bás icas, 0s val ores de Mn0 são mu.i
to mâis elevados do que os apresentados por Haggerty (1976) para
rochas ígneas, bãs i cas , aproximando-se dos encontrados pa ra dac.j
tos, traqui tos e gab ros . pelo dì agrama Fe Ti 0, - MnTi 0, - Fer0, ob
serva-se que as ilmenitas de Surubim encontram-se num canpo inter
mediário entre as suites bãsicas e as i ntrus i vas ãcìdas, e no dia
g rama FeTi03 - Fe203 - MgTì 03 as mesmas es tão eng ì ob adas no campo
das suites bãs i câs, po rãm com valores geralmente mui to baì xos no
componente ¡4gTi 03.
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As porcentagens dos componentes MnTi 0r, MgTìOÏ FerO,
e FeTi03 nas ilmenitas encontram-se na Tabela XI.

As magneti tas de Surubim apresentam varì ações nta.i s
acen tuadas nos teores dos el ementos menores e traços, pr.ì ncipal
mente no caso do 41203 (0,09"/. _ 3,43%) e do Crr0, (1 ,gZ% a 8,26%),
mos trando p ropo rções vari ávei s de componentes do grupo dos espi néììos; também existem vari ações cons ideráve i s nos teo res de Ti02
(0,05%- 6,24%), Fe0 ( 30,86% - 36,26%) e Fer0, (44,07% - 66,1s%)
que implicam em diferentes proporções ¿e uivãespinérìo (FerTì00)e
magnetita (Fe304) na soìução sõl.i da MT_USp

Esses mi nerai s são fo rma do s essencialmente peìo com
ponente Fer0O, mas normalmente contêm, em solução sõ1ìda, gnandes

ii:;:;:'i;;, l'^illl:i-;.:: :l ::, il:ll';;,ii^l:1,;,llll:!lJ lll.{l
guras 52a, 52b, 52c, EZd e 53 que representam seções do prisra
composi cionar dos espi nér i os (r rvi ne, rg65), onde os parâmetros
são caì cul ados a pa rti r do núnero de cãtì ons na fõrmu I a estrutu
raL

0s valores de Tì 0, e, c o n s e q u e n i e m e n t e , a quanti dade
do componente ul voespi nél i o nas magnetj tas são em geral muj to .j 

nferjores aos apresentados por Haggerty (1976) para sui tes ígneas
i ntrus i vas e extrus i vas, apenas em ra ros casos aproxìmando_se dos
va I ores para gabros, no ri tos ou mesmo dacjtos. Essas mesmas con
cl usões são obti das a pa rti r das re ì ações IjO2/(FeO + Fer0r), que
se apresentam anormalmente bai xas.

Com a rei ntegração de .i I men i tas secundári as em mag
neti tas, a parti r da porcentagem em vol ume das ,,exsol uções,,, oS
va I ores de Ti 0, e de TiOr/ (FeO + Fer0r) aume n t am (Tabel a XV), apro
ximando-se dos encontrados para dacitãs, no.i tos, monzono.i tos epiroxenitos (Haggerty, 1976) na ma jor.i a dos casos; porém, em to
das as amostras anarisadas, os teores de Mg0, tanto das magneti tas
como das ilmenitas coexistentes, bem como as razões F1g0/(MgO + FeO +
fer0r) em magnetitas, reintegradas ou nã0, são muito .i nferiores aos
apresentados por Haggerty (1976) para a mai orj a das rochas ígneas
de composìções intermedìãrias e bãsicas, extrusivas ou.i ntrus.ivas.
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3,01 2,53 2,70 2,AO
0,01 0.01
3ì,ìì 30,86 31,46 31,41
63,1q 65,22 65,48 62.47
o.o3 - o,o3 o,o?
0,03 - 0,02 0,s3
0,06 0,05 0,24 ì.lo
- 0,13 0,04

I,72 0,39 0,45 o,t5
0,08 - 0,01 0,05
o,ot o,ol

99,97 99,58 99,47 99,88 99,50 ìOO,4i 98,93 99,46 tOl,tg to1,l2 ì00,96 e9,19 99,2t t00,43 98.62
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0s va I ores de CrrO, por outro lado, são geralmente
bem mai ores do que os observados nas s ui tes ígneas . Uma vez que o
Cr oco rre tanto em magnetitas Ígneas como metamõrf .i cas, por.o se
pode conclui r sobre sua orì gem a parti r desse el emento. Tambõm
pouco se pode dizer em rel ação ao Mn0, uma vez que s uas quantjda_
des são geralmente bai xas, mas, nes te part.í cular,deve ser conside-
rada a pa rti ção do Mn entre magneti tas e .i I menì tas coexìstentes.0
dìagrama da fìgura 54 mostra que as ilmenitas são fortemente en.i
quecidas em manganôs, rerativamente ãs magneti tas coexistentes,quais
quer que sejam suas relações texturais, indicando que a estrutura
romboédrjca 6 favorecida (Haggerty , 1gl6).

As magneti tas de granu I ação f.i na , euédrì cas a sub6dri
cas'vistas na foto 27, são constituidas essencialmente por Fer0o
puro. Dìferenciam-se s u b s t a n c i a r m e n t e das outras, mai s uma vez su
ge.i ndo serem proveni entes de ou tra ger"açã0, com temperatura mini
ma de fo rma ção muì to baixa (Buddington e Lindsley, 'l964).

¡4agneti tas de formações ferríferas bandadas também
são mais puras do que as ex.í stentes nos outros t.i pos lìtoìõgìcos.
São constituidas apenas por Fer0O, como pode_. ser vjsto no diagra_
ma obtj do por dì spersão de energia (Fi g. 55) que mos t ra os espec_
t ros dos e I ementos presentes nesse mineral.

0s espinél.i os apresentam algumas varìações compos.i
cionais, v is tas na Tabera xIII. suas compos ições químicas acham-
se projetadas junto ãs de magnetitas nas seçôes retangulares e
triangulares do pri sma composicional dos espin6ìios (Fì gs. 5Za ,
52b, 52c, 52d e 53).

Analjsando-se esses d.i agranras observa_se que os es
pinõtios ve rdes granurares, associ ados a magneti tas e pi roxônios,
apresentam compos ì ções essenc ialmente al umi nosas, cons ti tui das
principalmente pelos termos FeAlr0O e MSAI,00, com ra zões F"2* /

1Fe¿+ + MgLvariando entre 0,g4 e-0,55, mostrando a maior importãn
cia do termo hercì ni ta. 0correm ainda al gumas proporÇões de FerO,
e Crr0, em sua conpos i çã0. por outro lado, os espinélìos que cons
ti tuem Iamelas de exs ol ução em magneti tas mos t ram va nj a ções quí
micas bem maiores, sendo compostos essencialmente por (Fe,Mg)FerOO,
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Nô 20 0 ,24
4t 203 4,92
si02 t 0,23
Hgo 7,92

rolAl ì 00 ,28

TABELA X¡ I I

COITPoSIcÃo oUíüIcA DE EsPlNÉLIos
( Di s pers ão de Energia)

2,3A
0,54

35,40
38,09

0,0ì
4 ,33
0,t9

,l5,43

0,06
0,55

95,98

0 ,51
34,76
38,20

0 ,0r

2,84
0 ,18

18,09

0,69

98,4ì

Cr

Hn

-2+
Fe3+

K

Ca

Ti
Nà

AI

si
!9

XFe

l

2

20 /'192

0,12
0,06

?9 
'38t:'u

0,07
0,09

45,60
I,79
3,72

96,20

ranul ì tos

zo/zo2 qa/s*

0,14 8,33
0,28 0,ì6

34,79 23,63
o:r, 3,56

0,07 0.07
0,14 0,10

58,t3 52,89
0,04 0,04
3 ,58 10,7 4

97,A7 99,52

base em 32 0xigênios

0,025t I,4676
0,0545 0,0302
6 ,7114 4,4035
0,1198 0,5964

- 0,0007
0,0122 0,0 t t 7

0,0645 0,04't9
't 5,8034 t3,8921
0,0ì04 0,0086
1,2325 3,5678

0,8459 0,554t

0,5770
0,0286
3,6851

r0,9699
0,03t5
0,0ì 79

0,t239
0,t2t3
I ,504 0

2,6534
3,0596

0,5483

0,5429

0,t3tt
I,5499
8,2763

0 ,004 3

0,94t1
0,t057
5,2506
0,0r85
4,2362

0,9735

Fórmu l a EstruturaI com

0,5934

0,1224
I,1734
I,0817
0 ,0022
0,0013
0,6007
0,0992
5,9962
0,0006
0,2912

0,966',t

aø lsq2

L¿melas de espinélio em magnetjta

Es pi nãl i os granul ares

8,27 3,49 2,72
0,ì9 0,34 0,07

?3,t6 38,33 26,08
3,40 27,31 55,78
0,02 - 0,03

0,06
0,06 4,15 0,22
0 ,07 0 ,12 0 ,08

5 2,50 24,76 6,96
0,05 0,01 4,35

10,76 0,0 9 3,10

98,49 98,6 t 99,45

I,47t0 0,75t5 0,6027
0 ,0 359 0 ,0777 0 ,0ì 69

4,3558 8,7231 6, 44

0,5756 5,5922 11,1632
0,0066 - 0,01t2

0,0176
0,0099 0,8488 0,0471
0,0300 0,0626 0,0418

I3,9130 7,9393 2,2997
0,0106 0,0029 1 ,21A4
3,6078 0,0383 I,2953

0,5490 0,9957 0,8256

bio¿ititos
q5/ss1 qz / ae1

0,0225
0,0 r

5,6907
1,4572

o,or't,
0,0412

t2,4488
2,0310
I ,2857

0,8't60 N)

-!



.248 .

ì,0

0,9

0,8

t<
- l+ o.?(.,t-

o,6

o,5

o,4

0,3

o,2

o,ì

o 0,2 o,4 0,6 0,8

_-;T-

¡¡ 2*

o o¿ 0,4 0,6

F.'
;-*. 

^"MAGNETIlÂS

CS¡IXÉTIOS LAM€LARES

ESPINEL IOS GRANULARES

1,0

o;e

o 0,8
+

+ o,7
i:

; 0,6

0.5

l.o

o,3

o,2

o,l

FIG.52 - Variações composicìonaìs de magnetitðs e de espin6lios
(9ranuìos e lamelas enì magnetita) de anostras de Surubim, 0s dìa
qramas represent¿m secões do orjsnta comDosicjonôl dos esojnéliot(lrvine, 1965), sendçi (a) Fe3+/(Fe3+ * Àt * cr) vs.Fez+/(Èe2+ + N9);(b) crl(cr+Ai ) vs.Fez+ ¡fs2+ + Ms)i (c) Tjl(Ti+Al-cr) ut. ¡s2+7¡rg2++M9);
(d) Aì/(Al+Cr+Fer+) vs. Fez+/(Fez+ + ¡trg).0s parâmetros são cðl
culados a partir do ng de cãtions ña fõrmula estruturô1
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. ESPINÉ LIOS IAI¡ÊLAR€S

O ESPII{EIIOS 6RÂ¡IIJLÀ¡€S

ll9: !3 - variações c o m p o s i c i o n a i s 
. 

d e 
- 

n a g n e t í t ð s e. espi nêl i os, lame¡ares e granulares, de anostrar,¿e surü¡in.'oi à.iãö..ru, representaf¡ as seÇões trianou.tarqs ¡s3+_c._[j-ã ¡i_ãii]ði,¿o prisma coîp0sjcional dos espin6ìios r1¡yi¡", i ö O i j . 
" 

p . 
" 

a i. i 
" 

å i ca ¡cu ¡ a¿os apðrtir do ng de cãtions na'ro"nuta estrutural-

I,O

E
o
c

So'5

3rO 315 4,O
o/oMnO(itm)

a gronul¡tos noríticos(U2) . gronul¡tos gobronoríticos
A gronulilos noríiicos (U3) v gronulitos piroxeníticos
o biotilitôs

FIG. 54 - Partì cão do t4nn (porcentagen em peso) entre ¡nagneti tase..il¡nenitas coeiistentes, observada- em amôstrás de !urubìm, mostrando que a estrutura romboédri ca ã iãvã"ãii¿i. -'-
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( Fe 
' Mg )2Ti 04 e ( Fe, Mg )41204 em propor"ções variáveì s, com algumas

quantidades, normalmente baixas, de (Fe,Mg)Crr0O (Figs. S2a,52b,
52c, 52d e 53).

Nos di ag ramas Fe3*,/(Fe3* * Cr + Al) e Crl(Cr + A1)
tr- t!versus fe-'/(Fe'' + Mg), os espinélios lamelares apresentam ,,trends',

relativamente bem definidos. Suas razões ç"2* /(Fe2+ + Mg¡ variam
entre 0,55 a I,00, sendo os maiores valores referentes a amos

tras mais pobres em Fe3+ e em Crl(Cr + A1 ) e mais ricas em Al3T
(Fi g. 52d), impljcando em substituições s j stemãti cas en tre esses
el ementos. Tambãm ocorrem grandes varì ações nas quantidades de
Ti0, nesses espìnélios (0,22% - 4,33%), não existindo, no entanto,
nenhum "trend'' específico no diagrama Tìl(Ti + Al + Cr) versus

9L tLçs-'/(Fe'' + Mg).

Al gumas re lações ainda podem ser deduzi das a partìr
da c ompa ra ção entre as compos ì ções quími cas de magnetj tas e espl
nél jos I amel ares. De um modo geraì as magnetj tas são mais ricas
em Crr0, do que os es pi nél i os (Fì gs. 52b e 53)r No caso de magne-
titas e lamelas de espinélio a s s o c i a d a s , e x i s t e uma ce rta correla-
ção pos i ti va entre os teores de Cr das duas fases (Fi g. 56), suge
ri ndo uma pa rt ição desse el emento em proporções semelhantes entre
as mesmas . Deve ser enfati zado que as maj ores quantì dades de Cr
encontram-se em magnetì tas sem exs ol ução de esp.i nél ios, o mesmo

ocorrendo ern rel ação ao A1 e ao Mg.

Segundo Haggerty (1976), a exsolução de espinólìoq
a partir de t j t a n o m a g n e t i t a s é um processo relac.i onado ã oxìdaçã0,
sendo i nduz ida peì a saturação do hospedei ro, preferenc.i almente em

Al r0, e também em MgO.

Com es tági os crescentes de ox idaçã0, a tj tanomagne-
ti ta hospedei ra 6 gradualmente empob rec ida no componente ul voespi
nél io, devi do a formação de quantì dades crescentes de il meni ta. As

sjm, hã uma redistrìbuição dos cãtj ons, resultante da part.i ção de

elementos,tais como Al e Mg,entre a ilmenita e a magnetjta, prefe
renci almente acomodados na es truturâ do es pi nél i o. Com o a umen to
do grau de oxi daçã0, é atìngido um ponto de saturação em reìação a

esses el ementos, resul tando na exso I ução de pì eonas to (FeAì r0O-



flG.5l - Diagrama obtido por dispersão
etementos presentes em magnetita de umalera dos arredores de Surubim, Condicões
ûru I.aça0 = 40 seg. i Energi a de exc.i ta¿ãovi da = 0,5 nA.
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MSAìr0O) e magnesiofenri ta (MSFeZ04).

0 mesmo autor enfatì za que as exsoluções de esp.inélio na titanomagnetita podem se dar an tes, s.i mul taneamente oudepois do desenvol vi mento das i I meni tas , sendo o processo descri
to, vãlido para este último caso. Nas amostras de Surub.i rn, como jãfoi discutido anterjormente, existem evi dênci as mos trando que, em
aì guns casos ' as rameras de espinério pa recem ser posteriores ãsde ilmenita, enquanto que outras relações texturais duvidosas su
9erem o desenvolvimento sjmul tãneo das duas fases. As relaçôes texturais e paragenéti cas entre essas fases, a1ìadas ao seu comporta
mento químico, mos tram que, pel o me nos em aìguns casos, as exsolu
ções de espinél io se de ram pos te ri ormen te ao desenvorvimento das
i I meni tas ou, ai nda, que em certas magneti tas os teores de Al e l"lg
não foram suficientes para a formação do esp.i nélio como uma fasedistinta.

8.5 - GEOTERIIOMETRIA E BAROMETRIA DE OXIGENIO

Buddington e Lindsìey (ì964) calibraram o geotermô_
metro/barômetro de oxigônio para as sor uções sõr idas (magneti ta-
:]t:.:Otnõlìo)rs e (ilmenira-hematita)rs, uma vez que as composj
çoes dessas fas es coex.i stentes são fu n[äes de T e f0,

Intercresc.i mentos de magneti ta tanto com ìlnenjta co
m0 com ulvoesp.i nõlio são conhecj dos na natureza, sendo os prì meìros mais comumente observados; poli sso a existôncia de uma sol,
ção sõlida entre magnetita e ilmenita, a altas temperarr.ur, 

-ioi
inicialmente aceita. No entanto, experìmentos de homogeneização,atra
vés do aquecìmento de grãos intercrescì dos, demons traram a ocor-rênci a de uma reação de troca, com magnet.i ta ganhando Fe"Tì 0,, (USp)e ilmenìta ganhando Fer0r(Hem). Adicionalmente, es tudos.ro¡1. oequiìíb.i o das fases mostraräm que a solubiridade estãver da solu
ção sórida irmenita-hematita na solução sórida m a g n e t ì , u - u r u o u. p1nélio,a temperaturas en tre 600 e l3OO oC, 

e ra mui to menor do que a
necessãri a para produzi r i ntercrescimentos por exsoìuçã0. tsses
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fatos, al iados a ou t ros estudos expeni mentai s, levaram Budd.i ngton
e Lindsley (l964) a considerarem como verdadeiras apenas as exso
ì uções en tre magneti ta e urvoespin6lì0. 0s intercresci me n tos en
tre jlmenita e magnetì ta não seriam verdadei ras exsol uções, mas
sim oxi dações subsól idas do componente ulvoespi néì ì o da magneti ta,
formando i'l menita através da seguìnte reação:

6FerT'i 04+02 + 2Fer0O +6FeTi0,

Seriam formadas, desse modo, ilmenitas essencialmente com dois ti
pos texturais: grânuìos, que podem localizar-se no inte.i or ou nas
bo rdas de magneti tas, e I amel as de dì ferentes es pes s uras , consti
tuindo intercrescimentos em trelìça ou em ,,sandw.í ch',. A partir das
anãl ises químì cas de magneti tas e iI meni tas, uti I i zando-se o ge9
termômetro/barômetro de Buddington e Lindsley (1964) é, portanto,
possíve1 obter-se a histõr'i a do resfri amento subsõl i do de uma re
9 ì ão .

Buddì ngton e Lindsley (1964), com base em dado s expe
.i menta is sobre as fases (magnetita-uI voespin6I jo),, u (i lmeni ta_
hematjta)ss, construiram duas superf íc.i es no es paço f02 - T - X,
uma para cada so I ução sõìida. As proj eções dessas s uperfÍci es no
plano f0, - T mostram â dependônci a das compos i ções dessas solu
Ções sól idas coexistentes, com a temperatura e a fugaci dade de oxi
gêni o ' A intersecção da curva de compos i ção ( m a g n e t i t a - u r v o e s p ì n é
1ìo)r, com a curva referente a (iìmenita-hematjta)ss coexistente
fornece, portanto, T e f0, nas quais essas fases podem oconrer em

equììibr.i o. Nos jnrervaloi wfnOUse'ìO-MTZO USpnO e Henr., U Ilmru
Hemrl'l mn' as composìções são funções expìícitas de T e f02 com
precì sões de J 50oC . i I ut, respectivamente.

Powel I e Powel i (1977 ) desenvoì veram de modo ì nde
pendente um geotermôme t ro e um g eoba rômet ro de óxi dos de Fe e Ti,
a partìr dos dados exper'ì mentais de Buddi ngton e Lindsley (1964),
utiI izando métodos termodinãmicos.

No caso do geotermômetro uti l.j zaram a segui nte rea
ção dependente da temperatura:



FeT i 0, + Fe,0,

I LIV] MTss ss

Desenvoì vendo as

entre ativi dades e compos i ções ,

tantes, I evando em cons ì deração
ram:

254

Fer0, + FerTì00

I LM lvlT

duas equações atravás das reì ações
e combi nando as expressões resul
os dados exp'erìmentaì s, obti ve

SS

onde:

-AGo = RTln lâ-l-e2tì04 aFe2o3)/(ur.roo ur.t.ior)

Pa ra a obtenção do barômetro de oxj gônì o foi consi
derada a reação:

6FeTì 0, + 2Fer0O 
= 

6Fe2Ti 04 * 02

0nde:

, ^o RTln (aFerri oo)6ttur.rio! arero!) + RTtnf0,

SS

1nro, = rn { lx!r, (t-xusp)2/xlspl

- Bl55
e T= onde KD=

lnKD - 4,59

lxusp (l-xrLM)/(l-xusp) xrrulJ - 4,s4

xusp ( I -xrr-¡¡) /( I -xusp) xr¡-v

As i ncertezas obtjdas para T e lnf 02,a partì r desse
mõtodo, sã0, respecti vamente, de J 3OoC . J 2,0.

Esses e outros modelos de geoternrômetros/barônetros
devem ser apì i cados com bastante cuidado, tanto no caso de rochas
ígneas como metamórf icas, pois amb as as fases s o frem reequì l ibrios
com as modi fÍcações nas condi ções de temperatura e fugaci dade de
oxi gôn io. Sua uti li zaçã0, cons i derando-se as compos i ções atualmen
te encontradas, fornece, na real i dade, valores de T e f0, dos re-
equ i 1ib ri os pos te ri o res . No entânto, se esses processoi são ìnter
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rompidos, é possível deduzir as composições origi nais das soìuções
sólidas MT- US P e ILM-HEM através da rei ntegração das fases, combi-
nando-se as proporções modais, expregsas como porcentagens em pe
so, de ilmenitas secundãr'i as com magnetitas. Através des se m6todo
mui tos autores têm obti do temperaturas razoáveis tanto para a cris
talização magmãtica como para o pico do metamorf .i smo regionaì,
com val ores semelhantes aos encontrados por ou tros métodos geoter
momõtricos.

As formulações termodinâmicas de powelI e powelI
(1977), pâra o geotermõmetro/barômetro de Buddington e Líndsìey ('l964),
foram ap1ì cadas pa ra magnetì tas e i I men itas das amos tras de Suru
bim, in ic ial mente a pa rti r das compos i ções atuaìs das fases coe
xistentes (Tabe ì as XI e XII).

Pa ra a obtenção das frações molares de uìvoespiné-
I io, magnetì ta, ìlmenìta e hemati ta, atravós dos da dos de anãlises
químicas, deve -s e levar em conta a i nfl uênc ia dos constituintes
menores, sempre pnesentes nos õxi dos de Fe e Tì, o que foi real.j -
z ado utilizando-se o método des c ri to por Buddìngton
(1964):

e Lindsìey

No caso das magneti tas , o Al , Cr, Mg e lvln são cons j
derados como nesponsáveis peìa formação de hercinita (FeAl204),cre
mita (FeCrr04), espinétio (MgAìZ0q) . galaxita (MnA1r0O), respectì
vamente. Assim, os constituintes menores são agrupados como R0 e

Rr0, e combinados na fõrmula do espinélio R0.Rr0r.0 Si02 é calcu
I ado como 2R0. S i 0r. tm geraì exìste ou R0 ou Rr0, em excesso. Se

R0 es tã em exces s o, ele é distribuido i gual mente entre RO.Fer0,
e 2R0.Ti0r, des cartando-se as quantì dades que en t ram nessas fórmu
I as. Se Rr0, es tã em excesso, como ocorre na maiori a das magnet i
tas de Surub ìm, essa quantidade é combi nada e descartada cono
Fe0. Rr0r. Desse modo, as proporções origìnais fi cam I ige ì ramen te
mod.i ficadas, devido a combinações com o excesso de componentes me

nores. 0 Ti 02 remanescente 6 combi n ado com 2Fe0 pa ra fo rma r o ul
voespin61io, e o que resta de Fe0 õ as soc iado a Fer0, formando a

magneti ta. Posteriormente, FerTì 0O e Fer0O são recalculados para
100% .
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As magnetì tas de Surubim fo ram também recalculadas
considerando-se a formação da mol6cuìa MnFerOO (jacobsita) ao in
v6s da galaxita (MnAlrOO); as frações mol arés de magnetì ta e ulvo
espinõ1io obti das em ambos os casos di fe nem mui to pouco, o mes mo

ocorrendo com os valores de T e f0,., sendo, por ìsso, o método ut.i
lizado bastante confiável . '

No caso das ilmeni tas, A'ì , Mg e Mn são calculados res
pectivamente! como corindon (Alz03), geikielita (MgTior) e pìrofa-
nìta (MnTi0r), sendo os constituintes menores, R0, agrupados como
R0Ti 02 e descartados. 0s consti tuj ntes Rr 0, são t amb õm descarta.
dos.0 Ti0, restante é combinado com Fe0 formando a ilmenita, po
dendo obter-se Fe0 adicional, quando necessãrio, a partjr de Fer0r.
0 Fer0, remanescente é calculado como hematita. 0s val ores de
FeTi 0, e Fer0, são então recal cul ados para I00%.

As frações molares assim obt.i das foram utjl.i zadas nas
equações de Powell e Poweli (1.977 ), tendo sido encontrados vato
res de temperatura varj ando de 7g0oc a ^.'o^ ,:r/ t e de t0gfu2 sjtuados
entre. -13,37 e -39,36 (Tabela XIV e Fig. S7a), ìndicativos de re
equilíbrj os subsõlidr¡s a partir das temperaturas mai ores, relacio
nadas ao pico do metamorfismo granulítjco. 0 diagrama -ìogf02 ver
sus T (Fi g. 57a ) mostra a curva de res fri amento a pa rtj r da tempe
ratura de 7800c. 0bserva-se que nas regi ões de mais al tas tempera
turas'os valores de -logf0o estão situados mais próxìmos ã curva
QFl,1 do que de H1,4, para p.arrtõ., totai s de gKb. Nas outras regìões,
as determi nações es tão fora do intervalo de ca lì bração de Buddìng
ton e Lìndsley (1964), podendo apenas sugerìr que os reequilíbrios
subsõlidus ces s a ram a tenperaturas mui to baixas. Neste caso, os
pon tos apresentam uma dispersão bem maior, aproximando-se da cuI
va H lrl ,. para I Kb de pressão total. Isso pode ser ind.j cat.i vo de
reequ i I íb rì os em di ferentes condi ções, governados peì a ì ntrodução
di ferenci al de fl u idos oxidantes em zonas de fraqueza.

As curvas tampão foram cons j deradas a 8Kb, pois os
métodos geobarométrì cos forneceram, parà a regi ão de Surub.i m, pres
sões totais médi a s em to rno des se valor. As corneções das fugaci
dades de oxigônio des s as curvas para a pressão total de gKb, no
'i ntervalo de temperaturas do di agrama, fo ram realizadas com base



Amo s tra
(Mr)- (rLM)

TABELA XIV

GEOTERMOMETRIA,/BAROMETRIA ÐE OXIGÊNiO
(Õxì dos de Ferro e Titânio)

26a/58-26a/57 0,48

26a/60-26a/61 0,23

26a/64-26a/63 0,95

44/41-44/40 0,23

46/43-46/44 0,39

46/45-46/46 21 ,40

46/48-46/47 2,60

46/s1-46/49 9,10

46/s2-46/s0 r,57
46/51,52-46/49,50 5,26

45/34-4s/33 0,23

45/37-45/36 0,24

45/34,37-45/33,36 0,24

45/39-4s/38 0,?3

47 /71-47 /70 3,35

XUSP XMT

I Maoneti ta )ss'

oo Ã,

oo 77

oo nÃ

oõ'71

96,10
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97 ,40
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94 ,89

96,75
oo Ã2

98,13
07 Ãô
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314

?81

3¿õ
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J'J
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5lt
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-3t ,56
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-27 ,06
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-29,81

-21 ,67
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na equação:

losf 02 (Pz,T) = losf 02 (Pl ,T)

zEA

ÀV sõlidos (PZ - Pl)
2,303RT

os parâmetros A, B e C para

Eugs te r e l,rlones (1962).

pressões totai s de 8Kb:

que pode

togfO2

dìversos

ser escri ta sob a forma:

-^ a/D-r \
= --ll- 1 B + :l' '/, Onde

TT
casos fo ram extraÍdos de

0b tém- s e assim para

os

logfo, - -24760
.T

. -24341
I og f0 " =

I

-2E1EAlogf0e

+ 'l4,41 para o buffer HM;

8,94 para o buffer Ni-Ni0;

9,69 para o buffer QFM.

Numa segunda etapa foi real izada, quando possíveì,a
reì ntegração das i lmeni tas secundãri as na magneti ta hospedei ra, a

partin das proporções modais expressas na Tabela XV, numa tentati
va de mel hor estabelecer as con di ções preva les centes durante o pì
co do metamorfismo.

Se ã vãl i da a afi rmação de que as ilmenitas secundá
rj as e as magnetitas hos pedei ras cons ti tui ram s o l uções sõlidas de
USP-MT durante o pico do metamorfismo, entã0, a partir da reinte-
gração, com â ob tenção das compos i ções das titanomagneti tas origi
nais, essas condições podem ser mais precisamente estjmadas.

Prjmeiramente foi feìta a reintegração das ilmen.i tas
secundãri as supondo que as mesmas não t iveram s uas compos ìções mo

di fi cadas com o res fri amento. As compos i ções das magneti tas rein
tegradas resul tantes encon tram-se na Tabe I a XV. Des se modo f oram
obtidos valores de T variando de 425 a 7800C e de logf0o de -30,3'l
a -.|3,37, dimìnuindo o ì nterval o anterior (Tabela XVI). 0s
pontos no dìagrama da fì gu ra 57b apr"esentam, no entanto, grandes
dìspersões, provavelmente devido aos dìferentes graus de oxidação



granul i tos granulito
ñorít i cos labronorí

(U 3) tico
t ¡ -------_-------

Ânostra 26dl5A 26a/60 44/41

(r rLM) (r8s) (4%) (7%)

TABELA XV

COT.IPOS I CÃO DE HAGNETITAS COI'I REI NTEGRACÃOt

Cr^0^¿5
Mn0

Fe0

Fe203

Kzo

Ca 0

Ti02
Na20

4'l203
si02
Mso

TOTAL

I,59 ?,19 ì,98 7,42 6,43 6,49
0,78 0,20 0,17 0,47 0,82 0,76

32,89 3l,54 28,9? 32,39 32,95 33,49
53,72 63,60 64,57 54,73 50,46 48,16

0 ,05 0 ,03
0,02 0,02 0,01 - 0,03 0,01
9,40 2,15 3,59 ?,75 7 ,51 7 ,13
0,09 0,04 0,05 0,22
0,6? 0,27 0,07 2,00 1,83 2,21
0,07 - 0,07 - 0,09 0,09
o,0s 0,03 o,ol 0,lo 0,33 o,l8

granulito pi roxeníti co

46143

(3s)
46/48

(r3s)

DE ILMENITAS SECUNDARIAS

biotìtitos

99,23 100,00 99,44 99,90 t00,50 98,17 99,53 99,18 100,97 99,3? I00,14 99,41 ì00,40 98,79

0,'1085 0,0226 0,0384 0,03,l6 0,0900 0,0873 0,0659 0,0764 0,0516 0,0533 0,0524 0,0519 0,0479 0,0458

46151 46152 46/st-5? 45134

(10u ) (r0r) (10%) (e%')

6,2't 6,36 2,80 2,76 ?,78 ?,31 2,49 2,64
0,66 0,7? 0,37 0,35 0,36 0,36 0,17 0,19

32,33 32,91 32,44 32,22 32,33 3i,96 32,23 32,23
52,77 50,47 59,68 57 ,50 s8,59 59,5s 60,24 58,84

- 0,0? - 0,03 0,02 - 0,03 0,02
0,05 0,03 - 0,03 0,02 - 0,02 0,50
5,6] 6,37 4,75 4,78 4,76 4,75 4,43 4,17
0,09 '0,16 0,04 - 0,02 0,t2 0,04
'I ,69 I,95 0,73 I,56 ',¡,14 0,35 0,53 0,14
- 0,04 0,1 1 0,08 0, t 0 - 0 ;12 0,05

0,12 0,15 0,0s 0,01 0,02 0,01 0,10 0,01

45137 45/34-37 45139 47 /67 47 /71
(e%) (er.) (e%) (8u ) (6%)

N)

(o



TABELA XVI

GEoTERMoMETRIA./BARoMETRTA DE oxrGÊNro - óxloos ¡r Fe e Tl -' co¡'t RErNTEenacÃo DE TLMENITAs securuoÁRrAs EM MAGNETTTAs-,

Amostra

(Mr)-( rLM)

26a/58-26a/57

26a/60-26a/61

44 /41-44/ 40

46/43-46/44

46/4s-46/46

46/48-46/47

46/51-46/49

46/52-46/50

46/51 ,52-46/49,50

45/34-45/33

45 /37 -45/36

45/34,37-45/33,36

45/39-45/38

47 /7t-47 /70

(c rLM) x usP x Mr

lMaoneti ta )ss'

18r"

Jþ

0/,

13%

10%

10%

10/"

9%

9%

9%

9%

6%

29,22

6 ,35

10 ,69

9 ,43

21 ,40

24,96

24,15

r 8,49

21 ,45

14 ,24

14,97

14,78

l4,48

12,49

X HEH X ILM

( I lmeni tar, )

70,78

93,65

89,31

90 ,57

78,60

75,04

7E OE

8t,51

78,55

85 ,76

85,03

85,22

OE E'

87,5ì

I ,84

1 ,72

4,92

I ,55

r3,56

0,42

8 ,86
.l 

,58

5,il
)tE

0,47

I,87

2,41

¿.U¿

T log f02

(oc )

98,t6

98,28

95,08

98 ,45

86,44

99,58

9t ,14

98,42

94 ,89

96,75

99 ,53

98,13

97 ,59

97 ,98

590

447

570

468

780

458

738

526

653

561

425

518

537,

5t0

-21 ,88

-2Ã 1'7

-20,1 8

-25,93

-l 3,37

-29,32

-t 5,07

-24,06

-r 8 ,09

-21 ,40

-30,3ì

-2s,90

-t? oa

¡'\)
O)
O
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das ilmenitas. portanto, considerando-se que a ilmenita tambõm se
modífica com o resf.i amento, devìdo a reequìribri os dessa fase com
ti tanomagneti ta ou mesmo com minerais silicáticos e fr ui dos perco
I antes, torna-se necess ári a uma estimativa das composi ções origi
najs da mes ma . Es tas fo ram ob ti das , apenas de no do aproxìmado, to
mando-se por bas e as j I menj tas mai s ri câs em Fer0, c omo represen_
tati vas das que s of re ram menos modi fì cações; ìsio-porque, com o
resfriamento, as ilmenitas tendem a apresentar menores valores de
Fe3+, devì do a exs o I uções de lamelas de hematita observadas, em
cert0s casos, nas amostras de Surubim. Al ém di sso, aì terações hi
drotermais podem modificar as composições desse mjneral, com a for
mação de mi s turas de hemati ta, rutiì0, anatãsio e res t os de irme
nìta empobrecidas em Fer0,. Esse procedimento foi tamb ém real iza
do com bas e nas determi nações de Thy (l9gZ ), que obteve, dess e mo
do, uma boa aproxìmação das condi ções de cristaìização do Compìe_
xo de Fongen-H.i I I ì ngen, Noruega.

As compos ì ções das ilmen.i tas recalculadas e os re
sultados obtidos por esse método podem ser vistos nas Tabelas xvlI
e XVIII e f igura 57c. 0bserva-se que os pontos representati vos da
maioria das amostras situam-se prõximos ã curva QFM, ã gKb de pres
são total, com temperaturas variando de 5730C a TBOoC e t 0919, de
-,l8,71 a -'l3,37, num intenvalo que me.l hor defi ne as con d i ções de
met amo rfi s mo . 0s var ores de temperatura s i tuam-s e p rõx ì mos aos ob
tìdos pelos outros geotermômetros jã discutìdos, deìimitando, no
entanto, um interval o mais amp1o.

De ve ser enfati z ado que os métodos de rejntegração
são mui to discutíveis, devi do principalmente ãs i mpreci sões nas
determinações vor umétri cas que são extrapo r adas a pa rti r de conta
gens realizadas no plano, sendo ora super ora subestimadas. Alõm
dìsso, ex is tem dificur dades em se determinar quando as iimenitas
constituem realmente fases prìmãrìas, o que é feìto com maior se
guran ça apenas para cristais i sol ados, não coex.i stentes com magne
ti tas. No caso de coexistência, nem s emp ne é pos s íve I concluir, apartir das observações texturais, se a ilmenita constitui uma,,ex
soìuçã0" sob a fonma de grânu1o externo, uma fase primãria,
ainda se exjstem associações entre es ses doi s tipos.

ou



granu ì i -
granul itos to gabro

noriticos ( u3) , noríticõ'

Amostra 26al57 26a/61 44/40

CrrD, 0,ll 0,10 0,10

MnO 3,95 3,60 2,31

FeO 39,54 39,92 41 ,27
Fer0, 7,56 7 ,98 8,50

Kzo

CaO 0,02 - 0,02

Ii02 48'46 48,56 48,60

Nar0 )0,14 - 0,05

4t203 0'01

si02
MgO 0,05 0,08 0,09

. TABELA XVI I
-tCOMPOSICAO OUIT4ICA DE ILI.TENITAS

granul i tos pì roxeníti cos

46/44 46/46 46/47 46/49 46/50

ToTAL 99,83 100,24 100,95 100,46 102,02 t00,60 97 ,23 t00,22 98,79 l0] ,37 100,39 ì00,88 l0l ,50 t00,14 101,56

0 ,09 4 ,74 0 ,30 0 ,07 0 ,10 0,09
2,90 2,49 3,63 3,37 3,48 3,42

40,38 35,39 40,07 37 ,56 39,79 38,66
8,28 7,88 7,35 7,67 7,84 7,89
- 0.,01 - 0,09 - 0,04

0,03 - 0,02 0,.l:0 - 0,05
48,53 35,14 48,93 46,52 48,66 47,56

0,0r 0,03 0,02 0,90 0,08 0,48
- 13,33 - 0,09 - 0,04

0,04 0,03 0,06 0,33 - 0,16
0,20 2,98 0,22 0,53 0,27 0,40

(Recaìcuìadas)

46/49,50 45/33 45/36 45/33,36 45 /38 47 /66 47/70

0,08 0,t9 0,14 0,08
3,41 3,46 3,44 3,4s

40,66 40,17 40,42 40,57

7 ,88 7,90 7 ,87 I,l l
0,04 - 0,02

- 0,01 - 0,05

49,18 48,60 48,90 49,10
0,04 -_ o,-0, 0,06

0,08 0,06 0,07 0,08

Biotititos

0,08 0,t 1

I,96 2,24

37.83 42,07

8 ,00 7 ,82

- 0;03

0,04

48,36 49,26

0,03 0,02

ì ,40

i,35 0,01

I ,09

l\)
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TABELA XVIII

GEoTERMoMETRIA/BARoMETRIA DE oxrGÊNIo - óxIoos or Fe e Tr

com REINTEGRAcÃo DE ILMENITAS securuoÁRrns EM MAGNETTTAS,
.ESTIMATIVA DAS COI"IPOSICõCS ORIGINAIS DAS ILMENITAS

Amostra X USP

(r"r-f) - ( rL¡4)

26a/58-26a/57 ?9,22

26a/60-26a/61 6,35

44/41-44/40 10,69

46/43-46/44 9,43

46/45-46/46 21 ,40

46/48-46/47 24,96

46/51-46/49 24,15

46/52-46/50 18,49

46/51 ,52-46/49,50 21 ,45

4s/34-45/33 14,24

4s/37-45/36 14,97

45/34,37-45/33,36 14,78

45/39-45/38 ì4,48

47 /67-47 /66 13,48

47/71-47 /70 12,49

(Magneti tar, )

70,78

93,65

89,3.l

90,57

78,60

75,04

8t,51

78,55

85,76

85,03

85,?2

85 ,52

86 ,52

87,sl

X HE M x ILM T 'log f02

I I lmeni ta ) loc)' ss'

Õ,J¡

I,67
8,9t

8,88

13,56

8,03

I ,86

I,54
O ?E

I,40
O EÃ

I,46

8,68

9,09

8,12

E

9l ,69 762 -14,74

91,33 s73 -18,71

9t,09 629 -l 7,33

91 ,12 615 -17 ,66

86,44 780 -13,37

91 ,97 730 -15,45

9t,14 738 -15,08

91 ,46 693 -16,07

9t,24 717 -t5,5l
9l ,60 656 -ì6,88

9l,45 665 -t6,66

9l ,54 662 -16,74

91 ,32 662 -16,67

90,9r 659 -t 6,64

9t ,88 637 -t 7,39

\)
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FIG.57 - Diagrama de variação de log f02 em função de T pöra mag
netitas e ilmenìtas coexistentes, observadas em vários tipos lìtõ
ìó9i cos de Surubin. Cál culos real i zados å parti r da formuì açãõ
termodinamica de Povrel I e Po!.re1l (1977), para o g e o t e r Íì o m e t r o / b ã -
rõmetro de Buddington e Lindsley ('l964), utilizañdo-se: (a) compo
siçoes atualmente encontradas nas fases coexistentes; (b) composi
ções obtidas a partir da reintegração das lamelas de i lmenita nã
nragnetita hospedeira; (c) composições obtidas ô Dôrtir da reinte-
graçao de lamelas de ilrìenita nas magnetitas, com estimètivas das
composições origìnais das ilmenitas. As curvas tampão QFl4 - Ni-Ni0
e H l"l forôm calculadas ã I Kb, a partir dos dados de Eugster e i"lo
nes (1962)

l\)
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0 al to con teúdo em Ti 0Z das j I meni tas de Surubì m po
de sugerir,em muitos casos, ufita origem primãrì,a, isto é, não prove
n iente da exsolução por oxì dação das titanomagnet.i tas; muitas
vezes' esses teo res são bem mais el evados dos que seri am encontra
dos a parti r da oxi dação mesmo do urvoespinéììo pur"o. 0 conteúdo
de Ti0, do ulvoespin6tio puro (FerTi 04) é de 36% em peso, e ilme
ni tas com maiores porcentagens desse õxi do de vem refletì r aìguma
ori gem primãria, cons i derando-se ainda que as magne ti tas de Suru
bim con tém pequenas quantidades de ti tâni o. 0utra possibìrìdade é
a de ter havÍdo modi fi cações nas compos i ções das jlmenitas Eranu
lares secundãrì as, devi do aos reequi r íbrios posteri ores ou mesmo
como res ul tado de sua integração com i lmenitas primárias.

0s intervalos rel ati vamente amplos de temperatura
bem como as dispersões observadas em muitos casos,podem ser dev.i
dos a essas ìmprecisões. No entanto, o método fornece uma aproxì-
mação razoãvel das condìções de n¡etamorfismo.

Atravõs do estudo das s eções del gadas e pol idas,foi
observado que as rochas rnais preservadas da regì ão de Surub im mos
t ram textu ras granob l ãs t icas , apresentando, entre outras, a para
gônese m a g n e t i t a - o r t o p i r o x ô n i o com assocì ações I oca.i s de.i lmeni ta
e espinõìì0, não te ndo sido identi fi cado nenh um ti po de textura
ígnea reliquìar. Apenas es tão bem conservadas feì ções que denotam
o metamorfismo granulítico e fenômenos posteriores, sendo que a

pantir das observações texturaì s ,pouco pode ser dito a respeito
dos eventos mai s antigos. No entanto, a parti r das composições
químìcas dos õxi dos di scuti das anteriormente, argumas hìpõteses
podem ser fei tas para expl icar a ori gern desses m.i nerai s.

0s teores relat.i vamente bajxos de Tì 0, e M90 das
magneti tas e s uas rel ações com Fe0 e Fer0, p are.cem sugerì r para as
mesmas uma orì gem mìsta. sua formação pode ser expììcada a partir
da recristal ìzação de magneti tas proven ientes das formações fe rrí
feras, com aìgunra contribuìção ígnea, provavelmente,atravõs de .i 

n

tercal ações de rochas extrus i vas nas mesmas, o que responderia pe
1a presença de a ì gumas quanti dades de Tì 0r. Tambõm exj s tem magne_
titas de gerações pos te ri o res, de o.i gem es tri tamente metamõrfì ca,
o que 6 sugeri do pel as fotos 26 e 27 .
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As ilmenitas, por outro lado, como não ocorrem em

fo rma ções fe rrífe ras, devem ter sua oni gem rel aci onada ãs i nterca-
1ações de rochas ígneas, provavelmente extrus.i vas, de composì ções
i ntermedì ár'j as , como sugeri do pe1 a fi gura 5l . A or.i gem prìmãria de
al gumas iImenitas 6 confi rmada pela ocorrênc j a de cristaìs isola-
dos, não associ ados ä magnetitas, bem c omo pel os el evados teores
de ti tâni o observados em certos casos.

Diferentes fases de formação de i I meni tas secundá
ri as ocorrem como I amel as de di ferentes tarnanhos em magneti tas,
sendo resultantes da exso lução por oxi dação de t i t a n o m a g n e t j t a s

prì mãri as , e denotam eventos pos teri ores ao pico do metamorfismore
gional.

Também õ observada a formação de óxidos de Fe e Tj
a pa rti r de minerais silìcáticos, principalmente b ì oti tas e pìro
xênj os , mas esses fenômenos es tão rel acionados às transformações
pseudomõrfì cas dos s i Iicatos, que ocorrem a temperaturas inferiores
ao pì co do metamorfi smo granulítico. por exempl o, é comum a trans
fo rmação de ortop iroxênios em mi nerai s fjbrosos c omo bas ti ta, tal
co, etc., com des en vo I vi men to de õx idos de Fe e Ti que se dìspõe
como nuvens de cristais finos no interior des s es pseudomorfos.

8.6 - QUTMICA MINERAL DoS SULFET0S E DE 0UTRoS MTNERAIS

0s prì ncì pai s s u I fetos encontrados nas amostras de
Surub im fo ram analìsados quimicamente peì o mãtodo de di s pers ão de
enengìa. 0s resultados encontram-se nas Tabel as XIX, XX, XXI e

XXII, onde tambõm foram incluidos os cãlculos de metal /S,para con
sì derações sobre s uas fõrmu I as estruturaìs.

A cal copj ni ta apresenta compos ì ções quími cas bastan
te uni formes e muito p róx i mas às estequi om6tricas, como pode ser
visto a pa rti r das razões meta I /S (Tabe I a XIX) e na fi gura 58, on
de a mesma del imitâ uma regì ão muito pequena no d iagrama. Em mui
tos casos, esse mj neraì pode conter mín j mas quantì dades de elemen
tos menores tai s como Ni, Ag, As, Zn e, às vezes, Co.



IABELA XIX

cor'tPostçAo 0utHIcA DE CALCoPI Rt TAS
(Dispersão de Energia)

qranulitos
grõnulitos noríticos (u2) gaÉronorítico6 grànulitos piroxeníticos biotititos

Arcstra

Fe

Ni

As

Co

Zn

Cu

s

A9

30,789 30,270 30,4ì0 30,089 30,022 29,707 30,216 30,132 29,713 29,851 29,801
- 0,004 - 0,03t 0,009 0,017 0,0tì - 0,009
- 0,082 0,078 0,006 - 0,063 - 0,025

0,011 0,001

0,012 0,036 0,077 - 0,002 0,005
33,9ì5 34,684 33,54ì 35,070 34,771 35,957 34,340 35,499 34,737 34,739 34,530
35,383 35,654 35,4I2 35,498 35,037 35,278 35,092 35,34ì 36,374 36,412 35,78t
0,006 0,0t8 0,090 0,032 0,026 0,012 - 0,032 0,078

T0IAL ì00,105 100,749 99,542 1O0,727 99,915 101,024 99,677 tOt,0O9 t00,834 l0t,O39 tOO,2O0 99,7.t6 95,037 99,827 1OO,g52 t00,9ì7 ì00,367 97,547

36nî .t4lr, t4¡oo t4llo, l4¡õi-

Fe

Ni

Co

Zn

Cu

s

Ag

0,2519 0,2462 0,2499 0,2450 0,2467 0,2419 0,24A6 0,2451 0,2404 0,2411

- 0,0002 0,000t 0,0001 0,000t
- 0,0005 0,0005 0,0004 - 0,0002

0,0001

0,000t

0,2439

0,5042

0,0003 0,0005

0,2479 0,2423 0,2510 0,?512 0,2573 0,24A3 0,2538 0,247A 0,2466 0,2477
0,5050 0,5069 0,5035 0,50ì5 0,5003 0,5029 0,5008 0,5t25 0,5122 0,5087
0,000t 0,0004 0,000ì 0,0001 0,0001 - 0,0001 0,0003

Fôrmu I a Estruturaì (Hetat /S)

5222222
Fe 0,9992 0,9750 0,9860 0,9732 0,9838 0,9670
Ni - 0,0008 0,0004 0,0004
A5

Co

Zn

Cu

A9

Fração

- 0,0020 0,0020 0,0016

- 0,0004

0,0004 0,00ì 2 0,0020

0,9675 0,9818 0,9560 0,9970 I ,00t8 I,0286
- 0,000? 0.00t6 0.0004

t cãLions 1,9571 ì,9602 ì,9460 ì ,9714 I ,9880 I,9976

29,845 29,A37 30,314

0,009 - 0,057

0,02t 0,025

El enentos

0,002 0,007

34,33t 32,360

35,443 32,æ7

0.066

30,000 30,2t 3 30,348 29,381

0,026 - 0,047 0,0ì4
0,008 - 0,054

0,023

0,078

0,2432

0,000 t

34,328 35,195 34,840 34,t09 33,547

35, 8 35,712 35,863 35,682 34,564
0,010 0,010 - 0,026 0,040

22222
0,9887 0,9788 0,9381 0,94t4 0,9562

0,0004 - 0,0004

_ o'Ior _ _

0,9875 t,0ì36 0,9639 0,9629 0,9739

0,0004 0,0004 - 0,0004 0,00ì2

ì,9766 I,9936 I,9024 I,9047 ì,93t7

0,2450 0,25A5

0,0001

0,000ì 0,0002

- 0,0001

o,2417 0,2464
0,5068 0,4950

0,0003 . -

22
0,9669 I,0444

0,0004

0,0004 0,0008

- 0,0004

0,9775 0,9956

0,00t2

|,9464 2,0412

0,2491 0,2436 0,2450 O,24'ì4 0,2467

0,0004 0,0002 - 0,0004 0,0001

- 0,0003

- 0,0002

0,2479 0,25)1 0,24A4 0,2444 O,2476

0,5026 0,5050 0,5066 0,5067 0,5055
- 0,000'1 0,0002

2222?
0,9912 0,9648 0,9672 0,9765 0,9161

0,00t6 0,0008 - 0,00ì6 0,0004

- 0,00ì2

- 0,0008

- 0,0020

0,9865 0,9945 0,9807 0,9647 0,9796

- 0,0004 0,0004

'| ,9793 I ,9601 1,9479 L9472 1 .9565

l\)
or
.-J
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A bornjta, por outro 1ado, apres en ta grandes var.i a

ções compos i ci onai s (Tabe ra XX e Fig. sB). Em a ì guns casos, suas
composìções químìcas aproximam-se das estequiomõtricas, enquanto,
em 0utros'torna-se clara a influância da idaita, provave'l men te de
vido a mi s turas entre ess as duas fas es . No d i ag rama da f ì gur"a 58,
aì guns de seus pontos compos ici onai s projetam-se em pos i ções ìn
termediãrias entre os campos da borni ta, idai ta e calcopi.i ta,mos
trando transições entre essas fases. Deve ser enfatjzado que mu.i
tas ida ì tas contôm exs oì uções finas de calcopìrita e tambêm po
dem substitui r esse minerar. Em outros casos, os pontos composi
cionai s si tuam-se entre os campos da borni ta e da cal coci ta-digeni
ta' mostrando uma influôncia dessas fases através de "arterações',
em vãrios graus' ou mesmo das exsoluções observadas em muitas
amos tras ' El emen tos tais como As, Ag, Nì e raramente co ocornem
em porcentagens mín ì mas .

A i dai ta cor¡o uma fas e pu ra f o.i ra rame n te observada,
encontrando-se na verdade composições interrnediárias entre borni
tâ, idai ta e cal cop i rì ta. Suas compos i ções quími cas gera'lmente não
são estequiom6tricas e poli sso s uas anãl ises f or"am incl uì das jun
to ãs das borni tas na Tabela XX.

As proporções de S, Fe e Cu dos minerajs dos grupos
da c a I c o c i t a - d i g e n i t a e anilita-djurieita, provenientes de trans
formações de cal copi rì tas e bornitas, podem ser vistas na Tabera
XXI e fi gura 58. Pel as rel ações estequi ométri cas observa-se que,
das três amostras analisadas, uma tem composição próxìma à da cal
cocita, outra da digenìta e a terceira da djurleita, mostrando que
provavelmente ocorrem misturas des ses mi nerais nos sul fetos al te
rados. tsses mi nerai s ai nda contêm pequenas quantì dades de Ni, As,
Zn e Ag.

As pj rrot itas (Tabel a XXII) apresentam, gera ìmente,
pequenas varì ações nas compos i ções q uímj cas , ìocaì j zando-se num
campo composicional res tri to na fi gura 5g. Suas razões Metal/S va
riam de 0,8515 a 0,9040 e normalmente apresentâm Ni em sua compo
sição, em proporções variando de I,5ì a 4,gB%. Outros elementos
ainda ocorrem em quantidades menores,
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Nas pentl andi tas (Tabel a XXI ) observam-se aìgumas
vari ações composicìonais, mesmo nos poucos grãos anal i sados. Suas
razões Metal/S va ni am de 8,3332 a 8,8528 e Fe/Nì entre 0, 84 e l,ll,
e elas contôm de 1,84 a B,Z2% de Co. 0utros elementos tais como
As, Zn e Ag ocorrem em quanti dades mui to peq uenas. No diagrama
Cu-S-Fe seus pontos es tão I ocal i zados num c ampo prõxì mo ao das pi
ri tas, t.endo sido representados através de uma paraì el a ã aresta
S-Fe do tni ângu1o (Fi g. 5B).

As piri tas apresentam composìções uniformes, muito
próxi mas das es tequ iomõtri cas , com razões Metal/S de 0,9923 a 0,9963
e c0m pequenas quantidades de N.i e As em sua composição (Tabela XXI).

As pi rrotitas encontram-se, em mui tas amostras, ve_
nul adas por material cinza de as pecto po ros o, parecendo tratar-se
de produto de aìteraçã0. Anãl i s es quimicas desse mineral fornece
ram valores muito elevados de ferro, correspondente a hematita, com
al gumas quanti dades de Ni e S.

Os tel uretos, observados freqüentemente nas amostras
de Surubim associados a ca ìcopì ri tas e borni tas, mos t ram, às vezes,
um comportamento químico não uniforme. t o caso, por exemplo, das

U9LSû13!, cujas anãl ises químicas s e m i - q u a n t i t a t i v a s por dìsper
são de energìa, fornecem ora composições de fases puras NìTeZ, ora
quantidades variãveis de outros el ementos, pri nc.i pa lmente Cu, S,
Co e Zn. Foram inclusive observadas compos i ções que se aproximam
do termo CuOTe, (ri ckardi ta ) , ou Cu, _ *Te (weìssìta), contendo ain
da cerca de 15% de Ni , com nel ação Nì /Cu=0,50, e a l gum enxofre
(- 6%). A rickardi ta pode ter s ido formada a parti r de reação en
tre melonjta e calcopirita em condìções intemp6rìcas, e as compo-
s ìções observadas mos tram, provavelmente, trans for ações incompletas.

As a I tai tas (PbTe), por outro
pos i ções bas tante un i formes , observadas no

de energi a da f igura 59.

1ado, apresentam com

dì agrama de dispersão



Ämostra 26a/104 26d/705 26a/llj

TABELA XX

cor{posIçÃo ou il,rt cr ¡E BoRNrrAs
(Di spersão de Energia)

sranuriros noríticos (u 2) r";iål:l+:i:", or"n;T"it''ti

Fe ,]1,049 7,913 9,672 9,814 ìt,147 t2,Oz?Ni 0,004 - 0,00r _ 0,006 _

As 0,045 0,039 - 0,.n8
Co

Zl 0,004
cu 62,416 72,365 66,959 66,137 64,311 6t,Bggs 27 ,163 25 ,504 26,948 27 ,Ot4 26 ,7Og 28,128
A9 o,o8l o,oo8 o,o3l
ToTAL t00,682 ',t05,821 t03,661 102,973 102,205 102,ì55

Fração de Eì ementos

Fe 0,0976 0,0682 0,0937 0,0g53 0,0976' O,l04lNi o 'ooolAs 0,0003 0,0003 - 0,0OOgCo - -
Zn
Cu 0,4844 0,5485 0,5095 0,5055 0,4949 0,47ì0
s 0,4177 0,3830 0,4064 0,409ì 0,4073 0,4242A9 o, ooo4 - o,oool

Fõrnuì a Estruturaì (Metal/S)

s444444
Fe 0,9346 0,7123 0,8238 0,8340 0,9585 O,9Bt6Ni 0,00t0
As 0,0029 0,003ì - 0,0075
Co
Zn
Cu 4,6387 5,7284 5,0148 4,9426 4,8603 4,44't3Â9 o,oo39 - o,ooto

¡ cãtions 5,5762 6,443A 5,a425 5,7766 5,aZOA 5,4304

13,067 13,401
o,020 0 ,017
- 0 ,069

56,437 56,3ì2
31 ,124 31,087

- 0,006
'100,648 t 00,892

0,tì18 0,1ì44
0,0002 0,0001

- 0,0004

:_
0,4243 0,4226
0,4637 0,4623

44
0,9644 0,989 8
0,0017 0,0009

- 0,0035

3,660 3,6565

o,u)u, o,uuo,

l4l100 45/72

biotititos

ìì,526 ìì,573

_ 0,014
0,00 2 0,o22

64,130 62,956
27,267 27 ,645

- 0,028
102,925 102,238

0,0999 0,1005

- 0,0001
- 0,0002

0,4885 0,4807
0,4tì6 0,4t83

- 0,0001

44
0,9708 0,96ì0

- 0,00 i 0
- 0,0019

4 ,7 47 3 4 ,5967
- 0,0010

5,7tBl 5,56t6

4517 4

f\)
\'¡o



TABELÁ XXI

corlPos¡çÂo ou¡HtcÂ DE PENTLANDITAS. PfR¡lAS E DE CÀLCOC¡TA - DIGENTTA - I DJURLEITA

PENTIÂNDITÂ PIRIÎA CALCOCITÂ DIGENITA

*- *.r"t*. -r"^,rt-noiítico.(Uz) granulitos piroxeníticos gr¿nutitos noríticos (n) no;írico (U3) piroxenirico
Arost¡a 6/92 16/87 16/89 36/96 36/97 26e/Lo6 L?/LO1

Fe

i
As

Zn

Cu

s

À9

rcfAL

26,233 2A,377

32,117 35,295

- 0,064

8,217 2,791

0,tt5 
_

33,846 34,2æ
_ 0,046

l0l,t28 100,s62

Fe

Ni

Às

Co

7î
Cu

s

Ag

32,A82

31,244

'|,845

0,025

35,487

'l0l,483

0,2112

o,2506

0,0627

0,0008

0,4747

45,572 46,545

0,077 0,087

0,078 0,034

I,068 
_

0,055 0,050

54,095 53,83¡

100,945 100,548

o,22At

o,2699

0,0004

0,02t 3

0,480t
0,0002

s

Fe

r{i

Ás

Co

Zî
Cu

Ag

0,672

8t,430
22,791

l(X,893

Fração

0,2606

0,2355

3,5593 3,8009

4,2233 4,4974

- 0,0067
'¡,0567 0.3549

0,0135 
_

- 0,æ33

0,0t39
0,0002

0,4898

0,3232 0,33t4
0,0005 0,0006

0,0004 0,0002

0,0072 
_

0,0003 0,0003

0,6683 0,6675

I Cãtlons 8,8528 8,6632

Felfli 0,8428 0.8451

E'l ementos

2,934

0,019

0,028

0,036

63,ì41

Z0jì06
0,006

DJURLEITA

biotitito
1S/75

Fõrßula .Estruturôl (Hetal / S)

4,2564 0,9672 0,99æ

3,8465 0,00¡5 0,00t8
- 0,00ì 2 0,0006

0,22to 0,02ì5
0,0033

- 0,0009 010009

0,692

0,0æ

0,0060

o,e:sa
0,3546

o,ioz
77,tñ
25,366

0,125

ì03,425

0,0061

0,0002

a6,269

0,03t 4

0,0002

0,0002

8,3332

I,t066

0,0@3 0,0003

0,5934 0,60t2
0,3744 0,3916

- 0,0006

o,ss23 o:r]ut

tt
0,0ì 69 0,0839

- 0,000s

- 0,0005

I,8032

I,820t

o,olo,

'.T'

|,6706

t
0,0ì56
0,0005

0.0008

ì,s352
0,00t 5

I,5536

r\)\]



AEostra

Fe 60,894

Ni 0,t 5t
Às-
Co 0,002

Zn O,O?7

Cu 0,040

s 39,tt2
A9 0,093

loTÁL ì00,320

4/116 4/117

granuì i tos noríticos (U 2)

60,921 60,330

0,t75 0,187

0,044 0,032

: o'I'

39, 8 39,087

100,2s8 99,689

4/ì18 4/119 4 /120

TABELA XXT I

COIiPOS ICAO OUiHÍCA DE PfRROT¡TAS
{ Di s pers ão de Energia)

Fe

Ni

Aç

Co

7n

Cu

s

Ag

60,5t5 60,416 60,473 59,029
0,t38 0,ì78 0,ì52 0,498
0,066

0,049 - 0,068 0,032

0,067 0,026
- 0,009 - 0,014

38,948 39,263 39,3t8 39,9t9
0,008 0,048 - 0,034

99,723 99,914 t00,078 99,552

Fração de Elementos

0,47ì',t 0,4713

0,001ì 0,00t3

- 0,0003

0,0002

0,0003

0,5270 0,5271

0,0004

4/121 6/93

0,4689 0,4706

0,00t4 0,00¡0
- 0,0004

0,0002 0,0004

0,0004

0,529t 0,5276

F6rnula

st
Fe 0,8939

l{i 0,0021

As-
Co-
Zn 0,0004

Cu 0,0006

A9 0,0008

t Cãtions 0,8978

8/77 A/7A 8/æ 46/8s 46/æ 46/sl

60,360 60,574 60,340 59,644 59,528 59,t85
0,159 0,214 0,t99 0,294 0,3t3 0,450

- 0,008 0,120 0,022 0,024
0,003 0,020 0,059

- 0,033 0,076
0,003 - 0,069 0,008 0,t04 0,006

38,434 38,863 38,718 40,42t 40,ì38 39,737

0,050 - 0,0t8 0,018

98,960 -99,7t3 99,630 ì00,39ì too,t2s 99,396

g ra nul i tos piroxenÍtìcos

0,4683 0,4680 0,4572
0,00t3 0,00 t I 0,0037

- 0,0005 0,0002

- 0,0m4 0,0002
0,000t - 0,000t
0,530ì 0,5300 0,5385
0,0002 - 0,0001

Es tru tu¡aì (l4etaì / S)

ìì
0,894ì 0,8862

0,0025 0,0026

0,0006 0,0004

, 
'':"'

0,a972 0.8900

I
0,8920

0,0019

0,0008

''i*

0,4736 0,47ì3
0,0012 0,00t6

- 0,0001

- 0,0002

0,5252 0,5267

t¡
0,8834 0,8830

0,0024 0,002ì

- 0,0009

- 0,0007

0,0002

0,0004

0,8864 0,8867

0,4704

0,0015

0,0007

0,0004

0,0005

0,0005

0,5258

0,0002

l¡
0,8490 0,90t 7

0,0069 0,00æ

0,0004

0,0004

0,0002

0,0002

0,867t 0,9040

0,4576 0,4584 0,4594

0,0021 0,0023 0,0033

0,000't 0,000t 
_

0,000t 0,0007

0,540t 0,5384 0,5372

- 0,0001 0,000ì

ìtl
0,8472 0,8514 0,8552

0,0039 0,0043 0,0061

0,0002 0,0002

0,0002 0.0013

- 0,0002 0,0002

0,8515 0,8574 0,86t 5

tl
0,8948 0,8946

0,0030 0,0028

- 0,00ì3

0,0002 0,0008

0,0004 0,00t0
- 0,0010

- 0,0004

0.8984 0.90t9

l\)\¡
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Cu

dj - djurlc¡ro

di - digcn¡to

cca- colcqc¡to

bn - born¡t o

,€J::,

pnl

Ni= 25,06
Ni:26,99

50

ccp - colcoÞ¡rito

po - p¡..o tito

p y - pirito

Dnl - Denllqndilo

fl9:19: Va|iações c o ¡¡ p o s i c .i o n a i s dos sut fetos presentes en amosL' d5 ue ruruDìm reÞresentadas no diagr¿mõ cu_s_Fe (porcentagens _
em peso dos elementos). As pen andiiu, 

"n.oni".r_iã na aresta S-Fe do dìasrama, estanáo indicad", ;";;-p;;;;;;iiäni'e. rt.

Ni= 23,55

l¡d-ldo¡lo

a - Anoslros de Su.ubiñ

l\)
\l
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8.7 - PARAGENESE DOS SULFETOS

0 estudo pa ragen6ti co dos sulfetos i ndi ca, pr.i nci pal
mente, condì ções retronetamõrficas e supérgenas , uma vez que esses
minerai,s sofreram grandes remobil izações e recristalizações duran
te os even tos pos te ri o res ao metamorfi smo granulítìco.

0s val ores de Fe, em ãtomos por cen to, das pirroti
tas concentram-se em três intervalos prìncipaìs, vistos na fìgura
60 (S x Fe): entre 45,72 e 45,94 (4 amostras); enrre 46,80e 46,89
(3 amostras); e entre 47,04 e 47,36 (6 amostras). Baseando_se nos
dados do s ol vus pi rrotì ta-piri ta de Cra i gg e Scott (1974), pode_
se atri bui r, respecti vamente, os segui ntes intervalos de temperatu
ras mínimas de formação das pìrrotitas: de 700 a 6Z5oC; de 475 ;
4500c e entre 425 e 3sooc. Es ses var ores foram obtidos a partir
da extrapoì ação da pressão pa ra 7 Kb, no caso do .i ntervalo de menor
teo r em fe rro, e para pressões menores nos outros jntervalos.

0 gráfico de composição dos sulfetos, no sjstema Cu_
S-Fe (Fig. 58),mostra o campo de variação das pirrotìtas compatíve1
com tenperaturas acjma de 6000C, uma vez que a porcentagem atômica
de S varia proporcìonalmente com a mesma. As amostras de Surubìm
mostram, em muit'os casos, teores de S superiores aos do Iim.i te do
seu campo para 6000C, conforme Cabr.i (,ì973, i n Cra.i gg e Scott,l974).

A presença de ca I copi rì ta num campo mu.i to restrjto
desse di agrâma indica tempe ra tu ras menores, po.i s o aparecì mento
desse mineral como fase estãver ocorre abaixo de 55zoc, segundo
os mesmos autores.

A idaita como fase estãveì apareceria a temperaturas
p rõx imas de 500 0c , embo ra pouco se possa dizer sobre esse minerar,
jã que as amostras analisadas sempre apresentaram composìções ìn
termedi ári as entre borni ta , ida ita e caì copi rì ta. Apenas duas amos
tras aproximam-se do campo da idaita no diagrama Cu_S_Fe (Fìg.58).

Segundo os mesnos critérios, a bornì ta, que ocorre
numa região extnemamente ampl a do diagrama, poderi a ind.i car tempe I
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FIG.59 - Diagrama obtido por djspersão de enerqia Fostrando oselenentos presentes na altaita. Condições utiljzðdas: Tempo de integrðção = 20 seg.; Energia de excitaðão = 20 KeV; correnie absor
vr da = 0,36 nA.
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FI G. 60 - Var'i ação de
de anlos tras de Surubim,
rðtura mínima, obtidos
ri ta de Crai gg e Scott

S e Fe (porcentagem atômica) de pirrotjtas
c0m representaçao dos intervaìos de tempeq-pqftir dos dados do so'l vus pirrotjtô-¡î
(re74).
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ra tu ra pouco s uperi or a 3000C, quando se daria a separação da ,,s 
o

lução sólida intermediãria" nas fases b o r n i t a - c a I c o c i t a - d i g e n i t a .

Consi derando-se as associ ações paragenéti cas da fi
gura 58, observa-se que estas são indicativas de temperaturas .i 

n

ferìores a 3OOoC, segundo comparações com os di agramas de Cabri
(1973) e Crajgg e Scott (]r974), representando reequilíbrios em
baixo grau de metamorfìsmo ou mesmo em condições supérgenas. No
entanto, al gumas considerações paragenét i cas p odem ai nda ser feì
tas quanto as assocì ações predomì nantes nas di ferentes condì ções :

entre as fases de maiot" temperatura, destaca_se a pirrot.i ta e a
associação p irroti ta + cal copi ri ta; as fas es de temperatura inter
med i ãri a são representâdas por caì copì ri ta e sor uções sóì ìdas de
bornita, cal coci ta e digenita, segui das pe 1o aparecimento de .i dai
tai em tempe ra tu ras mai s bai xas, a borni ta diferencia-se da calco
cj ta-di geni ta; e, fj nal mente, em condi ções s upérgenas , calcocj ta,
dì geni ta, djurleita-anil i ta e os carbonatos de cobre (malaqui ta,
azuri ta). oc or rem como a l teração dos sul fetos.

A'l gumas das reações que governam essas al terações
em ambìente s u pãrgeno envol vem part.i cìpação de CuS0O e H2SO4, pro
ven ientes da decompos íção dos prõpri os sul fetos, nas .onãs åe ox.i
daçã0, por ãguas meteóricas de carãter ãcido com C0, e 0, dìssol
vidos. Essas águas irão causar a oxi daçã0, hìdrataçãõ e cãrbonati
zação dos sul fetos, dependendo das pressões parc.i a.i s de C0, e O,
Assim, nas condìções comumente reinantes na superfíc i e, .i sio é,-a
altas P0, e PC0r, a mal aquì ta ou azuri ta tornam-se estãveis. Esta
úl tima pFedomì nå quando os valores de p6go são mui to altos ou pe
lo decrõscìmo da atividade da ãgua. 

-/

3Cur(0H)rC0, + C0, È 2cur(01{ )r{co,), + Hro

Nonmalmente a azuri ta é o m.i nera I mais es tãvel em
regìões de cl imas semi-ãr'i dos, enquanto a mal aquì ta predomì na em
locais de maìs alta umìdade

0s produtos provenientes dos processos de oxidação
foram transportados em sol uçã0, depositando-se em condi ções de Eh
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e PH apropriadas (redutoras e bãsicas).

8.8 - coMpARAçtES ENTRE 0 MINERIO DE SURUBIM t O DE CARAfBA

As anãl i ses de algumas seções poì i das da jazida de
caraíba, al iadas aos dados apresentados por diversos pesqu.i sadores
que es tu da ram a reg ì ão (Schneider, l95l e 1957; Townend, l97g;
Lìndenmayer, l9B0 e l98l; Mandetta, 1gg2 e Franke, 1gBZ, entne ou
tros )' mos t ra ram a exi stênc ia de três tipos princìpa.i s de minera-
1ìzaçã0, semelhantes aos que ocorrem em Surub.i m: dìsseminada, ma
ciça e em veios, podendo haver gradações entre os mesmos. Compa
rando-se mais detalhadamente as mineral.i zações desses doìs depós.i
tos, nota-se, no entanto, que elas apresentam algumas fei ções dis
tintas.

0 mjnério da reg.i ão de Ca ra íba é muito maìs homog6
neo no que se refere ã granul ação e texturas, ocorrendo de modo
princì palmente disseminado. A granulometria dos sul fetos de cobre
desse depósito geralmente varia dentro de intervaros ì.i mitados (0,1
a 0,2mm), havendo cristais mais fi nos em zonas mais alteradas. Em
Surubim, por outro ìado, pode existir toda uma g r"ada ção granulom6
trica num mesmo tjpo ritorõgico, mesmo em escara m ì c ro s c õ p ì c a , c o n
feri ndo ao minêrio um aspecto bastante heterogôneo; ãs vezes, numa
mesma s eção pol jda sâo obsenvados des de cristais muito pequenos
(< 0,0lmm) até granul ações bastante grosseiras como , por exempl o,
no caso de s u I fetos associados a rochas com biot.i ta.

No depõs.i to de Surubin são também observadas majores
porcentagens de sul fetos fi nos e pul verul entos que, como vìsto,
normalmente se rocar izam no interior de pseudomorfos em pìnoxênì0,
provavel mente devido a remobi r i zações que ocorreram duran te even-
tos hidrotermais. Nas amos tras de caraíba é menos sìgnif icat.i va a
quant idade de mi nõri o fi no, apenas encontrado em amostras bastan_
te alterâdas, onde são representados prìncìpalmente por bornjta se
gu ida por cal copi rj ta e calcocita fi nas (s 0,0ìmm) , e aìnda em ro
chas cãlcio-si r icáticas. Deve ser enfatizado que nes ta s últìmas,
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os sulfetos de Caraíba possuem granulações extremamente variãveis,
com naiores quantidades de cristais pulverulentos, assemeì hando-se
nes tes a s pec tos aos de Surubim.

No minério de Caraíba tamb6m são mais preservadas as

texturas jndicativas de alto grau de metamorfismo, embora as cal
cop irì tas e born itas, quando em contato com os sjlicatos, não
apresentem faces cristalinas. Isso pode ser dev.i do a d.i ferenças
nas forças de cristal ização/recrjstalìzaçâo ou mesmo a pequenas re
mobiI izações,com deslocamento dos sulfetos para as pos.i ções .i nters
ticiais. Assim, em amostras gr"anoblãs¿icas típicas de Caraíba, os
pìroxênios, que nem sempre consti tuem cri stais perfei tos, apresen
tando faces às vezes arredondadas, condi c ionam a f ornra dos sulfe
tos que se s i tuam em seus interstícios. O mesmo não ocorre em re
'ì 

a ção aos õxidos (principalmente magneti ta ), que pela sua major
força de crjstaììzação e tambõm por sua menor mobilidade desen
volvem contatos retì I íneos com os pì roxônios coexistentes.

Essas feições sugerem que â reg i ão de Ca raíba foi
menos afetada por retrometamorfi smo e hidrotermalismo, havendo uma

maior conser"vação das feições do metamorfi smo granul itico, apenas
com alguns aspectos de remobilizaçã0. Em Surubìm, esses eventos ocor
reram em i ntens i dade muito mais el evada, a ponto de destruirem,na
maioria dos casos, a mineraìogia e as texturas granulît.i cas, prìn
cì pal mente em rel ação aos sul fetos por sua g ra nde mob.í ì idade. com
esses fenômenos, os sul fetos foram ampì amente remobì I .i zados e des
locados essencialmente para zonas de menor pressã0, tais como char
nei ras de dobras , tendo sofri do também recr.i stal .i zaçã0, formandq
ãs vezes, grãos maìs grossei ros dìspostos entre os mi nera i s si I ìca
t icos. Adìc iona l mente, os pi roxêni os transformaram-se nos agnega
dos c.i stalinos de fi lossi l icatos, que consti tuì ram zona s de fra
queza adi c ionaj s, permi tj ndo o deslocamento dos sul fetos pa ra den
tro desses pseudomorfos, preenchendo espaços porosos.

0s a s pec tos discutidos pa recem i ndicar que, origi nal
mente'a rnineraìização desses doìs depõsitos deve ter sido semelhan
te, tendo ocorrj do modificações posteri ores devi do a intensidade
diferencial de eventos ret rome tamõr f i cos e hi droterma is, mais im
portantes em Surubjm, Como esses fenômenos modifjcanl de modo acen
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tuado a mi neral i zaçã0, a ocorrônci a de Surubjm se mostra hoje, em

mujtos as pectos, dì ferente da de Caraíba, que possuì maior regis
tro das feì ções mais antigas e menor quanti dade de material fìno,
0e dllrcl I lìberaçao.
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F0T0HICR0GRAFIA 23 - FS-61ì8 - 55,00m. cranulito hornblenda noritic0 (U.3). (120x). N.//. Cà'l copirita fina(l) disseminada dentro dã
minerais siìicáticos,-parecendô preencher e;paços porosos em decor
rencì a de remobilização.

F0T0MICRoGRAFIA 24 - FS-60t9 - 3S,00m. cranutito norítico (U.Z).(Z!0x1..N.//. Calcopirita(t) dìsÉosra entre clivàiens de minéral
s1 rrcatrco (pr0vavet piroxenio), sugerindo substituiÇão do nesmopel0 suìfeto. crôfitas(2), ãs vezes deformadas e ilménjtas leucoxenizadas(3), Caìcopirita fina no interior de si'licatos porosos.
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F0T0MIcR0GRAFIA 25 - cat. sub. L-L' - O,Om. Biotitíto (u.3).(tZox).N.//. Calcopirita(l) associada a magnetita(2) com laneìâs ¿é ìlrne'nÌta e espinelio. Calcopirita remobilizada entre ìameìas de bioti:ta deformada e ,'venulando,, ou substituindo magnetita.

FoT0¡IICR0GRAFIA 26 - FS-65'|4 - lB3,4Bm. Biotitito (U.3) com muita
199i"tl!i: ,(2a0,x). \.//,.Masnetita p o i q u i I o b 1 ã s i i è ã 1 r j sem e*ióiu
ç0es, engl0bando calcopirita(2) e bornital3). Ao ìadô ócorre maonãtìta.de c0ntornos mais regulares(4), con iañelas de.i l¡leni ta e -el
prner10, Sem inctusoes de Suìfetos. Sulfetos finos no inter,i or dãsilicatos porosos, Covelita(5) proveniente d¿ bo;;it;.
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FoTol,tlCRoGRÂFIn 27 - FS-6tlB.- 33,19m. crônulito piroxenÍt.i co (U.3).\?!9\1.\.(1. caìcopirita¡¡ e uóiniiai2j ãiiããiã¿ä. a maqnetiLds(r). )utle¿os finos rer¡obilizados entre ¡ninerais silicãtico; tã
lyl.i::,13!Ir!õrios). A.nasnetita cãniiiiùi ó;i;;;ir";;Ëã;i¿;;"" ;äqem eng¡obar sulfetos finos, covelita(4) proveniente de bornita. =

F0T0IiIICR0GRAFIA 2B; FS-60'l9.- 80,6orn. Granada biotitito (U.3).(240x). N. / /. calcopi rjtas(ì ¡ assóitãaas'å-lõ""iiáiiåi Ë-.,iåãl:tas(3). sutfetos remôbitizâaós, rraluià¡.; ;-i,;;;i;à;, por minerais de ganga. sutfetos finos incluÍdoi ", i i i i ã . i ð i 
- 

p o . o , o s .
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F0T0¡IICRoGRAFIA 29 - FS-65t4 - 'l83,48n. Biotjtito com muita magneli!: Jy:ll: ll??").. u . / 1 . . - 
M a s n e r i ¿ a I i ) s;m-;i;;i,cãõs, 

"ngio¡ãñäãp0rqur rrücàmente.borni ta(2) i_associada a magnetitás(3j coñ ìame_ras de Ìtmenjta(4) e de espinãlio(S), sem inðlusões àe'sulfetos.ú0rnrra remobi tjzada, no interlor de minerais si.ì icãticos porosos.
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F0T0HICR0GRAFIA 30 - FS-6514 - ì85,39n. Biotjtiro co¡n espinélio(9.3). (2a0x). N.//. l4agnetitas(l) com lamelas de ilnenita e espinelio, associadas a bornitas(2). Exsoluções de caìcocita azul(3)enrbornitas. l.4eìonita(4) enqlobádà en bornìta.
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F0T0¡iICRoGRAFIA 3l - FS-6514 - 185,39m, Biotitito com espin6lio
(U.3). (240x). N.//. Bornita(l) transformando-se em calcocita azul
(bordas) e en covelita(2), englobando grão de altaita(3) de contor
nos arredondados. Aspectos de remobììização dados pelas bordas ir
regulares e esfiapadas de bornita, for¡nañdo grãos nenores

r'.'(
¡

94,03m. Granulito granada quartzo
Pirrotita(l ) eng'lobando grão lenti-

; \.-,

-n,/,î 
-

.Êj

FOTOI.,IICROGRÂFI A 32 - FS-5716
nori tì co (U.2) . Ga}x) . N. / / ,cular de calcopi ri ta (Z).
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F0T0I'IICR0GRAFIA 33 - FS-57ì6 - ì09,ì5m. Granutito b.iotira norít.jco (U.2),. (2aox)._N.//. P'i rrotita(t) com ,'chamas" de penttandjtd(2f
ass0ciada tambenì a calcopirita(3). Calcopirita fina intersticial.

F0T0HICR0GRAFIÂ 34 - FS-60ì9 - 35,00m. Granuljto norítico (U.Z).(240x). N.//. Pirita(t) "corroidã" e.or cõnto"nãi irreguìareó,en
g I 0 b a n d o 

. 
p i r r o t i t a ( 2 ) . Ainda ocorre caìcopirita(3) e ilmðnita I éu:coxenizada(4).
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F0T0¡,IICRoGRAFIA 35 - FS-5716 - l09,lSn, cranulito biotita norÍti-co-(U'2)' (6qI)..N.//. .Pirrotita(i) remobitiza¿a, ¿iiposta entregraos de. grafita(2) e biotita, crâfita com mesma órieniação da bioti ta, anbas IocaImente deformadas.

FolollICR0Gn^FI^ 36 - FS-6019 - 86,23n. Biotitito (U.3). (240x).N.//. 
- _caìcopi ri ta(r ).assoc ja¿u ã'piiì tuiåi'å "óãrtìã.¡i 

tu i jl., nccp p0ssui c0ntornos irregulares ocorrendo'tamLõn como crisiais fin0s-n0 ìnterior de ganga porosa. A pirita constituj cristais Àub:edrlc0s ou de contornos irrsg¡l¿¡ss. 14ineral do tipo anilita_djur_leitô(4) substìtui calcopiriÍã.-'

,t
F;



.287 ,

F0ToI'IICR0GRAFIA 37 - FS-60ì9 - 86,23m. Biotitito (U.3). (.]20x).
N,//, Vênula de pirita(ì) cortando minerais silicäticós. Pirita
fina(2) condicionada por mineral sjlicãtico, sugerindo substitui-
ção do nesmo pelo sulfeto. Caìcopirita(3) fina dentro de silica-tos, as vezes sugerindo intercrescinentos,

FoTolrlIcR0GRAFIA 38 - FS-6316 - 146,27n. Granulito norítico com
f a j x a s 

. 
d e . h o r n b I e n d â (U ,2) . (Zalx). N.//. pirira(ì) (eu6dri ca ;

s u b e d r i c a ) _ e n g I o b a d a por cal copi ri ta(2). côlcopi rìtá ii na no i nterr0r de si Iicat0s p0rosos, f4agnetita(3) associada a calcopirita ãgrao íntersticiaì de itmenita(4).



.288.

';^

F0T0MICR0cRAFIA 39-- FS-6019 - B6,Z3m. Biotitiro (U.3). (2aOx).N.//. fjfltq(l),-às vezes corroída, associada a cârcoiirìia(lj e
a r s e n o p i r i t a ( 3 ) . Calcopi ri ta fi na no i nteri or de si ì icàtos pôrcisos.

FoToItlICR0GRAFIA 40 - FS-6019 - 86,23m. Biotirito (U.3). (2aOx).N.X. Idem à anterior, saìientandó os crisiais tuUÈãriðos de aisenopirita(3)
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F0T0¡IICR0GRAFIA 4l - FS-6ì lB - 40,43m. cranuìito piroxenítico confaixðs de quartzo e magnetita (U.3). (60x) . N.//. Maqnetita(l)
co'n laneìas de i lmenita e espin6ìiò, ássoðiada a nineiaì sitjcätico (ortopiroxônio). calcopirita finá(2) associada ã nagnetita oÍ
disseminada no interior dôs s i l j c a t o d . 

' 
T e x t u r a granobìãstica.

\.I

i:
{:t

F0T0l'IlCR0GRAFIA 42 - FS-65t4 -
N./ l. Magnetíta(l) com laÍelas
da a i.lÌìeni ta I e u c ò x e n i z a d a ( 2 ) .
se9undo a di reção das bi oti ta!.dos silícatos.

177,26n. _Biotitito (U.3). (60x).
de espiné'l io e ilne'ìita, asjoc.já-
lilagneti ta estirada e orientada
Ca I copi rí tas finas(3) no interior
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F0T0MICR0GRAFIA 43 - FS-6l lB - 33,'19m. cranutito piroxenitjco (u.3).(.za1x). n.ll . lfagnetita martitizáda(l) associada ä iimenita(2).M¿rtitização segundo ptanos(lll) da;âónetjta. Bornitas e caicópiritas finas no interjor de ririneial siìicãtico poroso.
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F0T0l4ICRoGRÂFIA 44 - Gal. sub. L-Lr - 0,0m. Biotitito (U.3).
(240x). N.//. Magnetita(l) com lamelas de espinãlìo e ilmenita,
associada a grão irregular de ilmenita(2). Exsoìuções ìrreguìares
de espin6ìioi3) em ilñenita. calcopiriiat4) em fråtura de ñagneti
ta.



PETROOUIMI CA



Foram efetuadas anãlises químicas de rocha total de5l amostras representativas das di versas ì ìtorogìas de surubim.
A classificação petrogrãfi ca dessas amos tras encontram_se na Tabe
1a XXIII e os resur tados das anãrises quími cas na Tabera xxr\/. À-partir des sâ s tabelas, observa-se que as rochas c ì ass i fi cadas mi
neralogjcamente cono granul j tos p i roxeni ti cos , norítì cos, gabrono
ríticos e gãbricos sã0, em mui tos casos, anormalmente ri cas em ferro' sendo suas compos ições quimicas diferentes das apresentadas
por Le Maitre (197 6) pa ra a mãdia de rocha s ígneas equivarentes.
Também algumas rochas crassificadas petrograficamente como bioti-ti tos apresentam teo res em ferno bastante er evados, mu.i tas vezes
possuindo compo s ì ções quimicas semer hantes ãs observadas em fo rma
ções f erríf eras.

As diversas ìito1og.i as observadas em Surubim e ascaracteristicas químìcas das mesmas sugerem a possibiìidade de haver ocorri do mi sturas mecânì cas de rochas de ori gem sedì mentar (for
mações ferriferas , tufos andesîti cos=dacit.ícos, rochas carbonát.icas esilicocarbonãticas, alérn de contribuìções pe1íticas) com derrames vul
canogên ì cos.

tssas feições são ainda evidenciadas a partir do
diagrama Iog(SiOZ/A1 

ZO 3) versus tog[(Ca0 + Nar0 )/KZO] (Garrets e
Mackenzie, l97l ), no quaì se observa que os pontos representativos
das 5l amos t ra s não se localizam ti pi camente no campo de diferen
cìação de rochas igneas basãlt.i cas; os pontos apresentam_se dispersos, ab ra nge ndo também os campos de rochas sedjmentares (Fig.
61).

Essa h i põtes e é ainda reforçada por vãrì os outros
dìagramas djscutidos neste capítulo.

0s resul tados das anãlises quím.Í cas de rocha total
foram também utj ì izados para a obtenção dos valores dos ,,n-ume,nct¿

dø NiggLí" (Tabela XXV), das normas CIpW (Tabela XXVI), bem como
de vãr'i os diagramas de variaçã0, úteìs pa na a el uci dação da gênese
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FIG. -61 - Diagrama -de variação log (Si0Z/4,l203 em função de
log [(Ca0+NaZ0)/K20] para amostras de diferentes litologìas de Su-
rubini. 0 diagrana m¡stra campos referen¿es a vãrios tipos de rochas
sedimentarcs, bem coíro o campo de dìferenciação de rochas igneas
basãlticas, extraídos de Gariels e Mackenzie (1971). No caso dosgrônulitos hipersteníLicos de Surubim, foran {ambérir representados
os valores de Fe0+Fe203 em porcentagens_em peso. Símboìos: triângu
los cheios = qran. h i p e r s t e n í t i c o s ; triânqulos vazios = qran. norl
ticos (u.2); trìânguìos cortados = gran. ñorítìcos (U.3)j cÍrculos
chei os = gran. gabronoríti cos; circulos vazios = gran. gábricos;
X_= g r a n . p i r o x e n i t i c o s ; círcu1o com X = g ran. hb. piroxeniticos;
circulos com ponto = biotítitos; quadrâdo = cãlcio-s.i licãtica.

r,o 2,o
tos [tcoo + Nozo) / Kao]
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TABELA XXI I I

CLASS¡ FICAçÂO PETROGRÁFrCA DAS AT4OSTRAS ANAL! SADAS OUn4¡ CAMENTE

Â¡nostra nq Especificôça-o

I Fs-5716-26,80 m

2 FS-5716-28,90 m

3 FS-57t6-70,85 m

4 FS-5716-94,03 m

5 FD-57ì6-ì07,ltm
6 FS- 5716-109,15rô
7 F5- 57 t 6-', B,l6m
I FS-57ì6-126,80m
9 FS-6019-2ì,50 m

l0 FS - 6019- 36 ,60 m

ll FS-6019-42,20 m

l2 FS-60ì9-62,20 n

l3 FS-60ì9-68,30 m

l4 FS-60t9-68,30 m

l5 FS - 6019 -80,60 ¡n

ì6 FS-6019-ì 20,00m
l7 FS-6 8-33,t9 n
l8 FS-6118-34,50 m

t9 FS-6tì8-36,67 m

20 FS-6ìt8-40,43 m

2l FS-6118-43,61 m

22 FS-6ìt8-44,47 m

23 FS-61ì8-77,30 m

24 FS-6118-t0t,3lm
25 FS- 6 8- t 02,30¡Ìr
26 FS-61ì8-126,82m
27 FS-6t t 8-t 34,69ß
28 FS-63t 6-173,7tm
29 FS-63t6-39,85 n

30 FS-6316-40,45 m

3l F5-6316-55,29 m

32 FS-6316-66,54 n

33 FS-63ì6-89,59 m

34 FS-63t6-89,84 m

35 FS-6316-132,26m
36 FS-6316-146,27n
37 FS-6316-1s4,15m
38 FS-63ì6-ì79,65m
39 FS - 6 5 ì 4 - I 28,59¡r
40 FS-6514-t44,88m
4l FS-65t4-t44,88m
42 FS-65t4-t66,9ìm
43 FS-65ì4-t79,86m
44 FS-6514-ì 83,24m
45 FS-65ì4-185,39m
46 FS-65ì4-ì86,51m
47 Gal-L-Lr-0,00 n

48 cal-L-Lr-0,00 m

49 Gal-L-L'-0,00 n
50 Gal -L-L'-29,70m
5l Gal -L-L'-34,00m

Classi fi cação Petrogrãfica

GrÀnullto granôda bjotltô norltico (U 3)
G¡anulito g¡ônadô biotita piro)(enítico (U 3)
Granuljto horhblenda 9ãbrjco com btotjta (U 2)
Granullto granadà quartzo norÍtico (U Z)
Gnaisse de composição enderbítjca (U ì)
Granuljto blotita norítico (U 2)
Granulito quôrtzo gãbrico (U 2)
Granullto biotlta piroxenTtico (opx+cpx) (U Z)
Granuìito gabrono¡ítico cofl biotit¡ e quartzo (U 2)
Granul lto norftjco com fôlxas de quart¿o (tl Z)
Granulito noritico com falxas quartzosas (u Z)
Granulito norltico con hornblenda e blotita (U Z)
Len te c ã I c i o - s i I I c á t i c ô na U 3

Inte¡caìação com môis biotlta na rocha anterjor
Granada biotitlto (U 3)
Granuìlto biotìta quartzo norltjco (U 2)
G¡anul ito piroxenítico (U 3)
Granulito granada biotita piroxenÍt{co (U 3)
Granullto piroxenftlco com falxas de magnetita (U 3)
Granulito piroxenitico com faixàs de quàrtzo e magnetitò (U 3)
Granullto biotita piroxenÍtico (U 3)
Grðnulito noritico com magnetita (u 3)
Granullto no¡ítico (U 2)
Biotjtito com bandas de 9rônutito blotita norïtico
Pegmatõide brechâdo
Grôhulito.norftlco.com faixas biotíticas (U 3)
Granuìito blotita norftlco (U 3)
Grônulito hornbìendô piroxenÍtlco com esplnélio (U 3)
Blotitito sl ì l cj fl c¿do (U 3)
PegÍìôtõide brechado
Grônuìlto hornblenda 9ãbrjco (U Z)
Granuìito biotita norltico (U 3)
Hornbl ehda btotitlto (U 3)
Grônuìito norftico (U 3)
Granullto norltlco-faixÀs com blotjta (U 3)
Granul lto norltico-fôlxas de hornblenda (u ¿)
Interca lação graníti cô

cnôisse de composi ção hy-grônodio¡itlcå (U I )

Gnaisse de co¡nposição hy-9rànodiorïtica (U I )

Grônuìito quôrtzo norítlco (lJ Z)
Granuì lto no¡ltico (U 2)
Granuì ito ho¡nblenda gãbrjco (U 2)
Biotittto (U 3)
Grànuìito 9ôbronorÍtico con hornblenda (U 2)
Biotitito com esplnõlio (U 3)
Grônulito hornbìenda piroxenítico (U 3)
Biotitito com espinélio (U 3)
lntercalação de granuìjto rorílico (U 2)
Faixas f6lsicas que cortam o grônuìito 4B (U 2)
Biotj ti to (U 3)
Bioti ti to siljcificado (U 3)

Teores em

I,56

':"

o 'o'o

0,040
0,020
0,020

0,ì40
0,306
0 ,940
0,630
0,040
0,57
2,65
0,8 6

2,25
I,09
0 ,36
0,06
ì ,08
0,36
4,00
0,57
0,065
2,26
0 ,96
0,ì8
ì ,81
2,63 .

0,24
0,54
0,0?6
0,033
0,013

0 ,020
0,025
0 ,41
0,026
0 ,83
I,r5
0,065
0,026
1,60
0,6ì
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T/\BELA XXIV

ANALISES ûUII.IICAS DE ROCHA TOTAL
'elementos rìôlores (peso l) e traços (ppn)

9¡ô nul I tos ¡orTtlcos (UA)

Cr

Zn

Ii
8å

Zr

Sr

Rb

Nb

sl0¿

Aì203

Fe0

F"zo3

Cà0

l,lso

Nà20

Í¿o

Ti02

¡tì0

s

Cu

P 
zos

ffzo=

PF

IOTAT

si 02

At 
203

Fe0

Fe203

Cò0

Ih0
llaZ0

K¿o

1102

¡ln0

s

Cu

Hzo

PT

IOIAL

50,08 46 t37
14,83 t6,26
1t,32 ì 0,42
2,40 2,49

5,46 3,9ì
3,94 7,76
ì,97 2,02
0,43 3,40
1,27 t,6¿
0,33 0,07
- 0,40
- 0,020

0,29 0,t l
0,02 0,25
1,3ì 4,3s

99,65 99,44

260 330

200 330

200 360
_ 265

130 900

ll5 225

78 235

9 t8o

21 12

40 t3

63,33 57,8ì 47,84 62,69 55,64
ì4,88 ì6,69 ì5198 17,49 21,02
3,96 6,2A 7,77 2,34 3,09
ì,l2 ì,03 ì,37 0,9ì 2,04
4,36 3,s3 5,39 3,07 5,26
3,56 4,87 7,29 3,26 3,05
2,75 3,40 ì,38 3,39 4 ,12
1,13 0,95 2,25 2,88 2,03
ì,08 ì,t5 ì,85 O,6t 0,41
0,07 0,12 0,07 0,03 0,06
- .0,t3 - o,to

0,020 - 0,t40 0,04 0,06
0,29 0,27 0,3t 0,62 0,ì4
0,28 0,04 0,ì7 0,35 O,t8
2,s7 3,t3 1,24 t,9o 2,52

99,40 99,40 99,0s 99,68 99,68

- 280

260 260

t65 100

- 100

248 ì80

t20 350

305 3t0
t7 ì5
810
ì8 2S

65 tos 65

730 200 200

135 65 t30

60-
360 460 430

75 200 30

I50 310 665

50 63 43

7 ìl
19 20

- 50 90 330 ì20
260 200 400 2oo
'200' 100 ì00 ì30 65

70 - 70 ì30
640 525 500 365 soo
330 125 t00 165 90
4S5 580 ì95 270 29s
75 40 53 25 37

86853
-15ì325

9rôruì ltos gãbrlcos

Cr

Z¡,

t

Bà

Zr

Sr

Rb

Nb

90

260

165

t00
410

90

330

32

l0
24

-90

35 t30
-65

465 240

45 5s

390 280

25 20

-28

2s0 t20 ì45 950

260 ì30 200 600

130 260 ì00 290
100 - 65 230
630 255 320 220
.35 80 60 60

285 500 3ì0 ì00
60 37 58 13

5 6 3 ì6
267ì552

¡,",t". --#sr#\þ_ ""ålåiå]+tÎ;¡i\

66,80 66¡84

ì5,30 t5,ì6
4,37 t , i9
0,42 I,52
4 t62 2,86
2,48 2,10
3,69 3,04

0,60 4,ì4
0,47 0,38
0,08 0,03
- 0,10
- 0,0t 3

0,23 0,16
0,ì3 0,03

0,40 I ,30

99,59 99,46

90 60

ì30

ì65 130

65-
ì90 880

85 ì00

430 500

450
7t0
?-

69 r70 60.63
15,94 ì0,75
0,77 7,59
0,82 I,t3
I,90 8,35
ì ,20 4,75
s,02 ì,57
2,ì3 0,98
0,24 0,87
0,01 0,15
- 0,ì3
- 0,02

0,ì3 0,44
0,26 0,47
1,24 ì ,95

99,36 99,89

sr,84 55,22 6ì,62 44,39 48,08
ì3,82 ì9,6ì t4,09 ì0,s9 ts,i4
6,24 4,88 s,37 t0,29 7,00
2,55 0,99 0,84 3,62 4,96
9,40 4,80 6,03 lo¡48 6,76
7,41 4,09 5,t2 12,25 6,35
2,44 3,82 ì,75 I ,4ì 2,88
I,37 ì,65 t,88 1,24 ì,69
0,i6 0,30 0,55 ì,49 ì ,42
0,15 0,06 0,ì0 o,ì8 O,t6
0, t0 0,t3 0,t0
o,4t o,tB o,o2o
0,16 0,ìì 0,23 0,07 0,48
0,31 0,09 0,03 O,2j O,t4
2,2t 3,29 I,94 2,58 2,97

99,29 99,t2 99,65 99,04 99,45

53,46 59,37 47,48 56,00 70,28
18,t6 t8,58 t6,37 ì4,04 t4,02
5,94 ì,90 6,92 5,ì8 ì,ì8
t,64 2,17 4,98 3,52 t,so
5,3ì 3,ìl 2,19 7,3t 3,09
6,30 3,22 8,33 5,t4 2,20
3,32 6,06 2,68 2,s6 3,30
I,86 I,63 2,89 0,82 ì,5?
0,98 0,72 I,3? 0,82 O,3s
0, 0,03 0,08 0,t6 0,03

0,25
0,026 0,065 0,0?6
0,r3 0,36 0,23 0,t3 o,l3
0,12 0,20 0,32 0,48 0,32
2,24 2,35 s,t2 I,33 ì,t3

99,60 99,70 99,21 98,96 99,ì3
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TA¡ELÂ XXIV-(Cont. )

ÀNALISES OUI¡IICAS DE ROCHA' TOTÄL
eìementos màiores (peso l) e trôços (ppn)

26 2t 32

g¡ânuì I tos no¡.ítlcos (U3) cãlcìo si ì fcãti côs

ì3 14

69,59 66,99

3,44 6,72

t,93 5,44

ì,40 2,t0
8,25 3,25

4,26 7,48

0,t5 o,o7
0,59 0,24
0,2? t,54
0,ì 3 0,06

0,ì3 0,52
0,306 0,940
0,ì 5 I,35
0,ì3 0,02
7,19 2,47

9?,87 99,t9

7650 2050

200 600

200 ì 30

260 720

20 660

58
56 28

24 120

3 ì3
t5 40

sio¿ 41,88 48,20 36,93 36,t3
41203 ì2'03 ì6,92 7..45 t3,t3
Feo 13,89 8,34 ì6,60 ìS,gz
r"203 3,70 3,3t 2,33 8,6Z
Cao 2,55 4,38 2,42 t,O6
1{90 11,49 7 ,54 t3,s0 10,29
l{¿20 0,66 ì,8t (),t9 0,7ì

t0 3,34 2.83 2,98 s,03
Tl02 I,93 O,97 I ,53 2,22
l{no 0,20 0, ì 6 O,2O 0, t 2

s 0,50 0,10 ì ,80 0,32
Cu 1,56 0,36 4,00 O,S7
P205 0,06 0,29 0,69 0,42
Hzo- 0,75 0,22 O,O4 0,03
PF 4,38 3,88 3rì2 3,59

T0ÌAL 98,92 99,3t 98,78 98,9ì

Cr I 150 60 t9S0
v 530 260 800

Zn 460 230 430
t 560 60 920

8â 480 490 Z5O

zf 80 120 65

Sr 97 435 t9
Rb 195 I ì5 ì75
Nb6059
t Ir s 24

47,85 46,05 49,02

ì6,33 ìS,00 t6,62
7,36 5,92 7,ì8
2,65 4,02 3,65
2,10 2,32 4,85
9,8s 9,75 7,70
I ,58 2,O4 ì,84
2,t3 3,5s 3,07
ì,t] 0,92 0,54
0,09 0,09 0,t ì
ì,00 0,ì0 0,t0
I,8ì o,24 0,54
0,17 0,23 0,62
0,54 0,3t 0,25
4,85 6,29 3,58

99,42 99,83 99,67

320 380 280

400 260 200

230 260 300

260 ì00 260

360 730 375't0 20 20
't85 ìì0 280

63 75 0

869
128t7

2ì00

800

420

t200

2000

85

240

l¡
granuì I tos pj roxenlti cos

sl02

At2o3

Fe0

F"zo3

Cå0

1490

NaZ0

xzo

Ti02

11n0

s

Cu

Pzos

Hzo-

PF

TOTAL

4l,03 44,7 4

8,9t 3,98
17 ,07 13,70

3,8i 0,85

2,32 ì9,35
t 3,07 8,78
0,ì0 0.47
2,59 0,57

2,00 0,57

0,24 0, t 5

0,80 I,80
2,31 0,040

0,t0 3,50

0,42. 0,02

3,99 0,54

98,82 99,06

48,04 29,41

8,24 2,ì4
20,20 27,05

3, t0 ?5,30

I 162 ì ,09

,92 6,50

0,62 0,06

I,49 0,ì4
0,41 ì,10
0,37 0,36
0,20 2,60

0,57 2,65

0,ì0 0,t l
0,t4 0,t2
2,07 0,62

99,09 99,25

2700 690

400 460

360 460

390 520

360 6s

t60 12

73 t0

56
- l0

29,21 30,46 38,02
4,45 4,st 13,73
29,20 2t ,0s 14,67

25,50 23,A5 4,02
1,67 0,97 2, sì
5,40 t0,59 ì 2,98
0,08 0,07 0,24
0,20 0,52 2,14
ì ,2ì 0,17 I,38
0,49 0,2A 0,23
0,50 ì,80 0,50
0,86 2,25 1,09

0,29 0,29 0,56
0,08 0.39 0,20

I f00 I,45 7 ,14

ì00, ì4 99,25 99,4t

t05 7go t7o
260 330 460

330 580 300

t65 450 230

80 ?25 400

ìì0 5 ì25
4 I lì0
4 4t 100

13 I I
44 ll 24

46,t9 36,25

4,74 ì ì ,39

B,20 ì 4,08

7,45 t0.75
7,60 0,5ì

20,20 ì 3,66
0,42 0,37
o,24 5,7 4

0,64 ì,76
0,ì6 0,ì4
0,25 0,25
0,065 0,83

0,t3 0,ì3
0,05 0,44

3,40 3,04

99,74 99,34

Cr

Zn

¡¡t

Bô

zf
Sr

Rb

Nb

2000 2500

260 660

t30 390

1600 1400

30 1600

40-
ì20 26

5 425

2 t8
l5 9

1900 ì70

660 530

560 330

760 t30

740 300

75 ì5
28 105

ì65 37

357
14 36



si 02

Aì203

Fe0

Ft2o3

Cao.

llg0

Na20.

Kzo

Ti02
Mn0

s

Cu

P^0-

Hzo-

PF

TOTAL

38,89 45,74

t4,55 ,63
ì5,82 t0,62
2,63 2,32

1,?2 3,67

I I ,45 12,30

0,ì0 0,51

6,39 1 ,76

2,95 I,60
0,17 0, ì3
0,26 0,50
.0,630 1,08

0,17 0,47
0, t6 0,10

2,92 6,02

99,3t 98,85

2000 1700

1050 660

370 230

830 590

1800 550

35 25

20 65

490 9ì

279
-27

TABELA XXIV- (Cont. )

AHALISES AUIMICAS DE ROCHA TOTAL
elementos maiores (peso l) e traços (ppm)

biotitítos

62,97 24,15

5,9ì 9,09

6,75 t 6,03

0,87 20,70

4,94 4,08

7,50 10,00

0,:t 3 0,10

0,16 2,3a

0,43 2,3?

0,07 0,
'| ,00 2,50

¿,¿þ ¿,ÞJ

2,35 0,57

0,28 0,3?

3,38 3,09

99,00 98,67

Cr

Zn

Ni

Ba

Zr

Sr

lb
lib

4t ,93 38,70

t 5,71 1s,27

8,77 l ì ,78
3,47 2,86

2,41 0,39

12,00 14,72

ì,30 0,48

7,17 9,20

2,34 2,47

0,08 0,08

25,80 35,80

l l,64 12,97

14,06 10,57

2l,60 4,53
0,49 3,60

I I,08 14 ,22
0,32 0,t8
5,83 2,16

2,43 ?,37

0,12 0, t t
ì,00 ì,50
I,ts 1,60

0,13 t,47
0,30 0,29
2,03 6,25

97,98 98,22

850 4900 225 870 6000 2700 2850 .65 2500 435

600 t4oo 530 660 15oO 730 460 t3o g2o

160 t 60 300 460 820 200 230 65 265 100

460 1300 300 ì800 1800 820 t000 230 ì4oo
50 580 ì 300 1800 ¡700 620 285 ì200 2oO0 780

20 t70 5 - 50 ì25 50 - t5 370

39 ìì5 95 17 28 42 17 215 28 225

60 tzs 440 625 390 145 100 t40 435 135

6 ì7 27 32 22 17 13 26 30 ',to

50 24 ì0 I ì6 35 9 32 t5 t9

0,025

0,19

0,62

2,94

pegmatóìdes

34,40 62,34 38.08 66,60

15,20 ì 5,49 14,02 t4,18
13,51 2,22 12,03 1,62

3,85 l,so 4,27 r,44
ì ,05 I ,51 0,65 I ,86

17,23 3,50 13,55 1,63

0,12 3,0Ì 0,49 2,57
'I,63 5,68 7 ,40 6,91

ì,54 0,A? 2,86 0,47
0,14 0,02 0,09 0,49

0,50 0,25 0,70

0,61 0,36 0,96 0,033

0,25 0,25 0,t3 0,32

0,37 0,29 0,30 0,24
8,80 2,3A 3,72 I,tz

99,20 99,62 99 ,25 99 ,48

0,026

0,ì7
0 ,50

2,45

99,00 99.ì0

granì tõides

Í\)

\l
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IABELA xxv

"¡lLimgnos oe trecu¡,1

kþstrÀ 4 6

âl 22,3ì 23,89

fn 57,20 sS,33
c ì4,92 10,52
âìt 5,57 10,27
sl. ì29,68 I I 5,36
tl 2,43 3,03
p 0,3 ì 0,12
h ì 1,14 36,09
l( 0,13 0, 53
ñg 0,26 0,52
sl' 122,21 l4t,()7
qz 7,4ì -25,71
c/1î, 0,26 0,ì9
w 0,1ì 0,ìg

gnrlssÊs (Uì)
Àroitrå 5

àì 35,12

fn 30,t5
c 19,3t
rlk t 5,42
sl 260, ì 2

d . l,3o
p 0,38
h s,l s

k o,to
m9 0,48
s l' 16l ,6g
qz 98,44

c/1î, 0,64
r, 0,08

ål 16,1t
fn 7ì,46
c 6,t9
àlk 6,23
s l 94,26

ri 3,27
p 0,06

h 32,88

k , 0,77
ng 0,54
s l ' 124,94

qz -30,68
clfn 0,09

33,27 3ì,84 25,44 39,26 38,66 29,31 31J,2 25,07 23,59
36,ì2 43,30 49,86 28,65 27,19 42,98 27,49 57,23 44,451r,77 12,25 t5,64 t2,59 t7,64 15,66 ìì,46 6,t6 22,32ì2,85 ì2,61 9,06 t9,50 t6,50 t2,06 23,62 ]],54 9,65240,26 186,85 ì{9,20 238,6t t73,60 t46,40, 20?,84 ì23,36 ì59,253,08 2,80 3,76 1,75 t,to 2,02 t,85 2,68 t,7s0,47 0,37 0,35 l,o0 o,ìs o,ì5 0,52 0,25 0,ì632,52 33,74 65,2t 24,12 26,22 20,46 26,18 44,37 ì2,6t0,21 0,16 0,43 0,36 0,24 0,27 O,ts 0,42 O,ts0,56 0,54 0,59 0,65 0,52 0,60 0,60 0,56 0,49l5ì,39 150,45 t36,24 178,00 t66,Ot ì48,25 194,49 t46,t6 t38,5988,87 36,4t -7,04 60,6ì 7,59 _t,s5 8,34 _22,aO 20,660,49 0,28 o,3t 0,44 0,65 0,36 0,42 o, o,5oof20 o,l3 0,ì4 O,2g 0,37 o,2o o,st 0,39 0,34

grånulltos
,, ,-,g!ÞronorTticos . _ grðnulltos gãbrlcos

39 9 44 3 7 31 42.

49

38,94

I5,70

l9,84
330,93

1 ,24

0,26

17,1s

o,24

0,60

ì 79,36

t5t,57
0,62

0,53

_ _ gr¡nulltos norltlcos (U3) cãlcto._slì{cãtjcås
^rÞsrr¡ , . 

13

38,t5 45,31 ì9,,t7 20,45 35,64 27,22 12,73 ?3,0424,74 t4,75 46,99 46rì3 33,82 42,08 60,19 49.32l3f2s 9,9ì 27,06 .25,3t ts,89 21Jt 22,72 18,0323,85 30,03 6,78 ø,12 ì4,66 9,48 4,36 9,61285,34 336,20 ì83,t5 129,91 tio,ì8 20ì,83 89,76 9,381.t22 0,87 t,98 ì,43 o,s8 t,3s 2,27 0,780,29 0,27 0,56 o,t7 o,t4 0,32 0,06 o,5ot8,st ì9,95 ì9,6s t8,97 33ß2 ?'t,tg ì7,40 24 $s0,47 0,22 0,?8 0,2? 0,22 O,4t 0,37 0,280,54 0,58 0,46 0,60 0,56 0,59 0,6ì 0,48ì95,4ì 220,11 't27,12 132,47 ì58,63 t37,94 ìì7,45 ì38,4349,92 ì16,09 s5,04 -2,56 ,56 63,90 -27,69 -19,06
0,54 0,67 0,s8 0,55 0,47 0,50 o,3s 0,370,43 0,49 0,t2 0,21 0,ì5 0,12 0,24 0,36

2s,5ì 9,t9 t5,99 2s,56 26$9 25,08 ìì,7? ì6,t853,33 81,20 7t,85 60,i8 56,5ì 52,02 43,6ì 69,03
]2,05 5,36 4,23 6,00 6,30 t3,33 42,t3 .13,92

9,l] 4t26 7,9X I,66 ì0,6t 9,57 2,4g 0,88
123,29 15Å7 73,5ì 126 ß2 l]s,t7 ì25,34 33t,66 265,72

t,87 2,35 3,40 2,21 1.73 .t,04 o,7g 4,59
0'31 0,60 0,36 0,19 0,24 0,67 0,30 2,27
33,ì0 21,24 ?4,36 42.ßt 52,41 30,53 4,29 32,68
0,5ì 0,9t 0,82 0,47 0,53 0,52 0,72 0,69
0,54 0,5ì 0,43 0,64 0,64 0,56 0,69 0,64

136,42 117,02 ì3t,7t 130,64 142,44 138,21 ì09,95 103,5t
-ì3,13 -4ì,65 -58,20 -3,82 -27,26 _12,93 221,71 162,21

0,23 0,07 0,06 o,to 0,tì 0,26 O,g7 O,2O



TABELA XXv - cont.

q ran ul í tos pi rôx Ê níf i.ô<
Anosrra ' z a 17 t8 jg 20 ,.1-- ,B ----- 46-

al 11,51 4,7A

fn 79,33 5'l,45

c 5,40 42,14

aìk 3,15 I,63
si 88,09 90,89

ti 3,23 0,87
p 0,09 3,01

h 28,57 3,66

k 0,94 0,43

mg ,0;53 0,52

si' lì5,02 ì06,80
qz -26,93 -15,61

./1n 0,07 0,82

!r 0,17 0,05

11,36 ?,39 4,64 4,85 ì7,t4 5,34
84,74 95,t8 9t,84 92,55 73,76 78,69
0,42 2,16 3,ì6 I,88 5,72 14,95
3,52 0,21 0,36 0,72 3,38 I,O3

108,95 54,t3 51,50 54,61 80,45 81,78
0,70 1,52 'l,60 t,04 2,20 0,88
0,l0 0,09 0,22 O,?2 0,50 0,lO

1s,66 3,8ì 5,88 8,67 50,39 20,81

0,51 0,61 0,62 0,83 0,85 0,27

0,48 O,ì9 0,15 0,31 0,55 o,7o
l'14,07 10t,09 l0l ,45 102,87 1t3,52 104,tì
-5,t3 -46,95 -49,95 -48,25 -33,07 -t9.33
0,01 0,02 0,03 0,02 0,08 10,19

0,12 0,46 0,44 0,50 0,20 0,45

DìOtltìtos
ArÞstra 15 24

a'l 18,58 16,69

fm 69,53 69,94

c 2,96 9,50

al k I,92 3,88

si 85,32 109,79

ti 4,74 2,89

p 0,15 0,88

h 20,83 48,t9

k 0,98 0,69

m9 0,52 0,63

si' '135,70 ì15,53
qz -50,38 -5,73

c/1n 0,04 0,14

w 0,13 0,16

t3,25 l0,t1
66,01 79,12

19,88 7,88

0,86 2,A9

236,36 44,36

I,z',t 3, t3

3,73 0,43

42,31 18,47

0,45 0,94

0,64 0,34

103,42 tì 1 ,58

13?,94 -67,22

0,30 0,10

0. t0 0.54

'13,19

77 ,88
t ,l9
7,73

69,73

2,5s

0,tl
l9,50
0,91

0,50
't30,93

-61,20

0,02

0-41

20,29 t8,07
6t,'15 68,29

5,78 0,99

12,77 12,65

9l ,84 77 ,2A

3,92 3,71

0,18 0 ,14

21 ,47 ì6,32

0,78 0,93

0,64 0,64

151,09 150,59

-59,24 -73,31

0,09 0,0ì
0,26 0,t8

12,72 16,51

79,t] 11 ,17

I,06 A,22

7,11 4,t0
45,54 75,79

3,23 3,77

0,10 1,32

ìt,95 44,13

0,92 0,9ì
b,¡z 0,63

128,45 I ì 6,39

-82,90 -40,59

0,0t 0,12

0,58 0,28

pegmâ tõì des gràni tõide
r---------------125 30 37

17,71 35,69

77,84 32,22

2,21 6,52

2,24 25,57

65,78 243,66

2,25 2,41

0,2t 0,41

56,91 3t,03
0,90 0,55

0,64 0,63

t08,98 202,26

-42,20 4t,40
0,03 0,20

0,20 0,38

ì7,49 37,10

70,08 23,39

I,63 8,98

t0,8't 30,54

79,21 294,82

4,47 I ,56

0, r I 0,60

25,A1 16,54

0,91 0,64

0,60 0,46

143,22 22?,16

-64,02 72,67

0,02 0,38

0,?4 0,44

N)
(o
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A¡nostra 4 6

Q 8,19

c t,90 ?,47

z-
0 R 2,56 21 ,t8
AB 16,81 18,02

ANI

AN2 25,42 ì 9,88

LC

NE

u0L

F0 - 6,98
FA - 5,46

MT 3,5ì 3,8¡

cM 0,06 0,08

I L 2,43 3,24

TN

AP 0,69 0,27

PR - 0,79

DI

HY 38,43 17,A2

DI.}IOL
DI-EN

DI-FS
HY- EU 9,89 10,42

HY-FS 28,54 7,40

0L-F0 - 6,98
oL-FA - 5,46

sãl icos 54,88 6ì ,56
Fêmicos 45,1? 38,44

TABELA XXVI

tl I NERAI S NORMATIVOS C,l,p,W. (Porcentagem)

granu'lìtos norítìcos (u2)

l0 lt 12 ì6 23 36

27 ,98 t 6,98 1 ,67 21 ,70 7,15 2,94
1,95 4,45 1,30 4,79 2,87 1,33

6,92 s,83 14,42 17,47 -t2,37 lr,¡o
24,10 29,88 ì8,t7 29,44 35,96 28,A9

20,50 16,40 26,88 r J7 ,i,ou ,u,ro

tlu, i,ss z-,1s r,ru .,ou 2-,44

- 0,06 0,02 0,03 0,02 ,

2,t2 2,27 3,81 r:,n o:ez r,et

0,71 0,66 0,80 I,51 o,an o-,32

_ 
o,_ru 0,12 0,t9 

_

14,04 2ì ,65 30,64 ì0,76 11-,25 
'i,U'

,lt, v-,60 ''r,u, ,lr, ,,r, ,r,,t
4,86 9,06 ì0,95 2,43 3,42 8,39

-----:

8ì,44 73,54 62,46 84,96 a4,4? 70,80
t8,56 26,46 37,54 t5,04 ì5,58 29,20

7,34 t,7t 12,43 35,24
2,07 5,72 - 1,52

9,9t r8,z',t 4,99 9,40
52,15 24,19 ?5,78 27,92

13'56 
- - 

tn:u'

5,54

3-,24 i,ro s-,2s 2-,17

0,02 0,02 0,08 0,03
t,4t 2,18 1,60 o:U'

0,88 0,58 0,32 0,3ì

-o:uo--
8,82 28,50 20,76 5,87

s-,2s zz-,13 '',1' u,o,
0,57 6,37 7,59 0,39

85,64 59,93 66,45 æ,67
14,36 40,07 33,55 9,04

O
o



A¡nostra 5 38

Q ?7 ,11 24,31

c 0,72 0,81

z-
0R 3,58 24,92

AB 3t,5t 26,21

ANI

AN2 21,65 t 3,58

NE

l,{ 01

FO

FA

MT 0,6ì 2,54

Cl'l 0,01 0,02

IL 0,90 0,74

TN

AP 0,55 0,39

PR - 0,19

DI

HY ì3,36 6,60

DI-HOL

DI-EN

DI-FS
HY-SN 6,23 5,33

HY-FS 7 ,12 1,27

OL

OL-FO

OL-FA

Sãì'icos 84,56 89,83

Fê¡nicos 15,44 lO,ì7

TABELA XXVI - Cont.

oranul i tos
ga6ronoríti cos granuì i tos gãbricos

39

2,25

t2,86
43,40

8,85

I,ä

0,46

0,31

21 ,13 2,A3 7,57

3, 19

0,30

5,79 8,40 10,ì8
14,13 21 ,43 33,76

18,97 23,57

24,18

8,20 9,97

'1,64 3,84

0,01 0,06
r:uu ì ,50

'I ,04 0,39

o,_ro 0,19

25,93 27 ,77

tt,aa "' r,r',
r4,r0 r:ot

21 ,gJ

It,37
15,ts
25,62

3t

, ,,,
12,40

r9,65

'tu,o,

7 ,44

5,46

0,21

2,94

0,17

27 ,41

1 ,67

14,t8
9,ì3
4,ì0
I,t5
0,52

22,46
'r5,02

7 ,44

I,50
0,03

0,75

0,27

0,25

l8,3 t

ì0,64
7 ,61

3,42

3,05

0,37

42

10,47

25,55

26,24

i.,,
1 ,23

7 ,54

0,02

o:*

I ,19

4,61

20,47

I ,40

0,87
t2,62

7,85

3,02

1 ,79

ì,23

cáì cio
silicãticas

1,47

| ,25

0,03

1 ,07

0,56

0,t9

21 ,4a

.

t3,05

8,43

54,16

I,39
7 ,63

, ulot

2,22
r ,8t
0,46

0,39

0,27

l4

5l ,t8
3,77

I,48
0,62

7,73

,,',,
0,46

3,04

I,0t

94,59 60,32 56 ,28 78,88

5.4t 38,72 43,12 21,12

73.95 39,67

26,05 60,33

12,79 ?4,2?

rrlut ,'r,,,
I,18 4,84

62,26 67,00 64,77

31,74 33,00 35,23

o



Amos tra
q

c

z

OR

AB

ANl

AN2

LC

t¡E

x0L

FO

FA

MT

c l'r

IL
TN

AP

DI

HY

D I -'lOL

DI-EN
DI-F5
HY-EN

HY-FS

OL

OL-FO

OL-FA

sá'l i cos

Fônicos

s:oq

21 ,37

6,05

'l3,37

,,r t

6,88

5,81

0,27

oltu
l,0ì

28,48

,f.,,
ll,2l
't6,49

9,61

6,88

43,42

56, t8

2,06

3,77

'17,63

'16,14

2i ,00

i,*
o,02

t:to

0,72

0,20

3t,43

1g-,79

'n,68

60,59

39,4¡

TABELA Ð{VI - Conr.

l'IINERAIS NoRllÂTMS .C,I , p,W. (porcentageÍ¡)

26

l'21

19,22

I ,75

8,34

-
'13,40

I,r4
,60

0,45

3,17

3,68

27 ,25

'lr,uu

9,68

2t ,55
'¡ 3,40

8,ì4

30,52

69,48

4,20
9 ,02
8,68

31 ,22 t3,67
t:ru 14,s2

7,23 10,t 9

2,41

,]8,86

.l4,43

ì 3,20 4,17
0,48 0,08
4,43 

':rt
I,05 0,44
o:u. 2,03

: 
':"

- 26,64

- 8,27

ì8,86

14,43

46,92 56,08

53,08 43,92

34

7 ,61

22-,54

l8,55

ì 0,9t

?-,1g

0,59

6,26

0,09

I,88

0,59

0,20

28,60

5,63

2,73

2,19

0,59

59,60

40,40

35

3,05

19,02

16,32

21 ,05

0,06

1,08

| ,54

0,20

29,85

pegmatõi de s grani t6ì des

25 30 37

i 5,28 - 19,24
2,23 n:0, 

_

34 ,7 4 20 ,01 4I ,58
26,36 - 22,14

6 ,87
6 ,3ì 2,93
- 20,50
_ 2,37

0,23
- 24,96
- 10,24

2,25 6,54 2,13
0,02 0, s8 0,09
r,6r u:rt o,et

0,61 0,33 0,77
0,48 ì,38

l0,ll - 6,04

---
20,10 9,02 - 4,13
9,74 ì,09 - |,90

35,21
24,96
10,24

6l ,73 84 ,92 50 ,24 89 ,83
3A,27 l5,08 49,76 tO,ì7

o
l\)



TABELA XXVI - Cont.

sranuì i tos oi roxÞnÍi í.ô<
Arostras 2 a 17 t8 .i9 zoffi
a - 0,35 5,71 6,96 3,35 4,63
c 2,07 - 5,80 o,t1 ì,79 2,Agz-
0R ì6,58 3,25 9,24 0,87 1,20 3,24
AB 0,92 4,05 5,5t 0,53 0,69 0,62
ANI - j,29
ANz ì ì ,92 - 0,22 4,93 6,53 3, t 3

LC-
NE:-
lì01 - ?8,07
F0 7,25
FA 5,79
r'fT 6,08 1,25 4,72 38,45 37,67 36,43
cl't 0,45 0,03 0,60 o,l5 0,03 o,l9
lL 4,ìt ì,lo 0,82 2,tg 2,34 1,54
TN

AP 0,?6 8,44 0,25 0,27 O,7O 0,72
PR 1,62 3,43 0,39 5,tO 0,95 3,55
DI-
HY 42,96 42,74 66,73 40,36 44,74 43,06
OI-HOL

DI-EN

DI-FS

HY-EN 24,91 22,26 3ì,ì6 ¡6,97 t3,70 21,79
HY-FS t8,05 20,47 35,57 23,39 31,03 15,27
0L ì3,04

0L-F0 7,25

oL-FA 5,79

Sãlicos 31,48 ì4,93 26,49 ì3,47 13,57 t4,Sì
Fê¡nicos 68,52 85,07 73,51 86,53 86,43 85.49

8'54 
- 

o:oo

t3,90 1,47 32,41

2,23 3,68

- 10,70

9,75 - 2,12

2 ,4-l

1,77

7,27 2,15 , 24,94

5,¡5 0,36 lt,ì6
6,41 ,18 16,31

0,03 0,44 0,57
2,88 1,26 3,50

l,46 0,32 0,32.
't,03 0,48 0,49
- 2't,68

4ì ,35 46,28

- ìI,45
_ 8,86

- I,36
25,17 40,12

r6,t8 6,16

12,41 2,52 36,t0
7,27 2,15 24,94

5,t5 0,36 lt,t6
34,43 ì5,84 42,12
65,57 84,16 57,28
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Anos t rà s

a

c

z

OR

AN'I

AN2

LC

NE

l.r0 L

FO

FA

MT

cll
IL
TN
PF
AP
PR

DI

HY

D I -HOL

DI-EN

DI-FS
HY.EN

HY-FS

OL

OL-FO

OL-FA

sãl icos
Fênìi cos

.t5 
24

- 6,35

5,75 4,63

36,77 ì I ,3ì

- 
o:u'

TABELA XXVI -Cont -

H¡NERAIS IIORMATIVoS C. LP,W, (Porcentagem)

biotititos
29

2,16

0,95

I,t0

9,11

1-,26

0,18

0,82

5,57
I,87

5,52

2,O1

0,48

20,81

17 ,48

o,44

5,84

0,42
0,51

38-,29

20,81

17 ,44

50,53

33 43 45

0,28 'l ,7A 3,41

tu,t, 24-,4a -
o:tu 

- -
ì7,88 10,99 0,99

- 14,03 35,52

o:0, s,e6 r:83

1a,77 20,94 21 ,40
2,14 7,34 10,06

32,28 5,03 3,45

I,ì4 0,04 0,16

4,74 4,52 3,91

6l ,79
_42,85

I,45 0,45 0,34
5'03--

:_

,f ,u, za-,28 ,' ,ou

18,77 20,94 21 ,40
2,74 7,34 10,06

33,85 57 ,24 4t ,74

66,t5 38,33 58,26

't3,7 4

3,66

0,40

3,31

ì,02

48,64

33,32

t5,32

47

4,29

a,*

2,02

25,21

I,54

20,26

1,43

32,82

ì,36
4,44

0,32
t ,96

2t-,70

20,26

I,43

37,01

62,99

7,33 13,25

18,06 t0,72

1,69 I,13

e,28 o:oo

'l0,0, tu,rn
2,72 7 ,42

7 ,27 6,21

0,64 0,69

4,98 3,25

3,86 o,Si
3,ìl 1 ,04

,t:9, 3s,6s

24-.,gl 25-,07

6,12 t0,62

12,75 23,32

10,03 ì5,89
2,72 7,42

36,36 29,14

63,64 70.86

27,_7?

tr,u,
9,04

37,41

40,73

59,27
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e evolução das rochas estudadas

9.1 - I'NÛMEROS 

'E 
NTGGLT '' - DIAGRAMAS DE VARIAÇÃO

A partir dos números de Ni ggl i foram efetuados os
seguintes diagramas de variação: al, alk, mg, fm¡, c e c/fm versus
si (Figs. 62 a 67) e atk, K, ti e p versus mg (Figs. 68 a 7l).São
observadas tendêncj as bem defi ni das nos diagr"amas al, alk e fm
versus si; os dois pri mei ros pa râmetros crescem com o acréscimo
de si,enquanto que existe un ,,ttte,nd,t decrescente de fm relativa
mente ã si' Essas tendências poderìam indicar a albìtização ¿os
pìagioclãsios que ocorre dev i do aos fenômenos posteriores ao p.i co
do metamorf ismo granuìítico, comuns na reg ião estudada. Tambérn po
deriam suger'i r uma diferenciação magmãtica; no entanto, o dìagr^a
ma mg versus si (Fig.64) não apresenta uma tendêncìa distinta,ha
vendo uma gr"ande d is persão dos pon tos . Evans e Lea ke (r 960 ) enfa
tizam que o decréscimo s is temã t i co. de mg com si seria, provavelmen
te,o c.i tério mai s seguro, indi cati vo da di ferencì ação de magmas
bãs i cos .

São ainda observadas correl ações pos i ti vas entre c
e sì (Fig. 66) e entre c/fn e si (FiS. 67), que podem ser indica_
tivas de uma di ferenci ação, embora exj sta aìgum espalhamento de
pontos, princ ipaìmente no caso do segundo diagrama. Segundo Leake
(1964), o valor de c âumenta com a diferenc.i açã0, sendo esse acrés
c imo acentuado nos es tãg i os iniciais,devido a cr.i starização de oì.i
vìna seguida peìa formação de pìroxônios e quantidades crescentes
de pìagioclãsio cál ci co; em estãgì os posteri ores o vaior de c co
meça a decì i na r, uma vez que o plagioclãsio se torna mais albítico,
havendo ainda um decréscimo nas proporções de cl i nopì roxôn.i o. Des
se modo as vari ações do valor c com respe.i to a mg e a si dependem
pnincì palmente do estágio da di ferenciaçã0.

No dì agrama da fj gura 6g pode ser observado um acrés
c imo de alk com ng, o que não é esperado em di ferenciação de mag
mas bãsicos. tssa tendência poderia indicar movim.entos de ãlcalis

I

i"

I

l
I
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Á grenuli to norÍ tlco

o 8lânulito pirorení t ico

O granut i to gábrico

a grånul i Èo gabronorÍrico

. biotitíto

I gnârsse

FIG.62 - Djagrama de variação de at em função de si (números de
Niggli) para amostras de dìferentes tipos litológicos de surubim.

Â Sranulito norícico

o granulito piroxcnítico

o.Brnnulíto 8ãbrico

a granuli to gabronorítico

. bioc itito

* gnaissc

O¿

ôa

FIG.
tras

loo 200 Joo

63 - Diagrana de var'iação alk x si (nQs, de Nigglì) para amos
de d'j ferentes tipos litolõgicos de Surubin.



FIc. 64 - Diagrana
tras de di ferentes

À grânulito no!íÈico

v granuliro Piroxenítico

O granuliÈo gãbrico

a grenulito gåb;onorítico

. bioÈítiÈo

* gnaisse

de variação mg x sj (nQs de Niggli) para a¡nos
tipos litol6gicos de Surubi n.

(¡)o\¡
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À granulito norítico

v SranulitopiroxenÍrlco

o , grånuliro 8ãbrÍco

a granuli to gâbronorí tico

. biotirÍ to

* gnais se

o

oa
a

o

+

FIG. 65 - Diagrama de variação de fn x si (nQs de Niggli ) para amostras de Surubim
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granulíto norítico

grånuIiÈo piroxenÍtico

Sranu liro 8ãbrico

8rånulito gåbronorírico

biotirito

gnáisse

o

a

+

þo2

FIG.66 - Diagrama de variação ctras de Surubim.
de Nigg li ) para
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o.9o
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o,7 o
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o,2o

o.t o
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o

- Diagrama de variação c/fn
Surubím.

o

ô grãnulito norítíco

v granulito piroxenítico

o granuliro gãbrico

a granuli to labronotítico

. bi.orícíco
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FIG. 67
tras de
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Â g!trnulito norírico

v 8rûnul iro piroxanÍ ríco
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FIG. 68.- Diagrallra de variação atk
tras de Surubin.

0,6 o,7 mg

de Niggìi ) para amos-

o

OA ÂO

Áa



.312.

o,a

o,7

o,6

0,5

0,4

0,5

o.2

À srrnulïto ¡orÍrico

v granuliro piroxcnÍrlco

o 8ránu liro gábrico

a gr¿nùlito ¡l¿bEonorltico

. bioririto

* gnaisse

+:

oÁ

a

ç+

FIG.69 - Diagrana de variação k x mg (nQs de Niggli)tras de Surubin.
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FIG.70 - 0jagrama de variação ti x ng (nQs de Nì99ìi) para arnos_tras de Surubim-
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FtG. 7l - Diagrama de varjðção p x m9 (n9s de Niggtí) parâ amos-tras de Surubim.
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devì do, provavelmente, a fenômenos me tassomãti cos e retrometamórf i-
cos, com a conseqüente albi tização dos pl agioclãsios.

A presença de metassomati smo em a l guma etapa da hjs
tórìa geológìca da região é também sugerìda pero dìagrama K versus
mg (Fi S. 69), no qual ê observado que pa na um peq ueno intervato de
valones de mg existe uma grande variação do parâmetro K.

Na fì gura 71,que repnesenta a var.i ação de p re la ti
vamente a mg, observa-se também um grande espal hamento de pontos,
havendo alguns valores de p anormalmente elevados. Como o f õsfor.o
6 um elemento basta.nte móvel, podendo ter sido reconcentrado du
nante processos hìdrotermais ou metassomãticos, esse diagr"ama não
fornece nenhuma indì cação segura sobre a origem das rochas estu_
dadas.

Foram ainda realizados os diagramas de varìação
Sr, Cr, Ni, Cu e Zr (ppm) em função d,o ,,n'umetto de NiggX.i,, ng,
quais não se encontram representados dev.i do a alta dispersão
pontos ob ti da

Na dj ferenc i ação de rochas ígneas bãs i cas, um de
crõscimo do vaior mg õ usuaìmente acompanhado pela diminuição de
cr e l{i. Por outro lado, em misturas de pelitos e dolomitos, c o ¡T.l

a diminuição no valor mg, ocorre um acréscimo em Cr e Ni, uma vez
que os dolomi tos são mais pobres em taìs el ementos do que os peìì
tos (Leake , 1964 e Evans e Leake, 1960).

Nos diagramas Cr e l{i versus ng, pa ra rochas de Suru
bim, foi observada certa tendência de di ferenci ação magmãtì ca no
caso de al guns granuì i tos noríti cos e pì roxeníti cos, havendo, no
entanto, grande espaìhamento dos pontos representati vos das ou_
tras amos tras .

No diagrama Cu versus mg observou-se que a maior con
centração de cu ocorre em granul i tos pìroxeníticos e noríti cos da
Uni dade 3, embora a di spersão de pontos seja consi derãveì . Deve
ser enfatizado que a distribuição do cobre pode ser faci lmente mo
di fì cada com o metamorfi smo, fato esse que expl.i caria o espalha
men to que mascara qua l quer correì açã0,

do

os

de
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No diagrama que representa a va rì a ção de Zr (ppm)
com o número de Niggrì mg, ocorre uma correração negativa entre as
var.i áveis, prìncipalmente pa ra os granul i tos norít icos da unidade
3, havendo, no entanto, uma di s persão cons.i deráve I no cas o dos
granu lì tos p iroxeníti cos e tambãm nos granul i tos noríti cos da unì
dade 2.

No dì agrama Sr versus ng
tal mente dispersos, não s endo possíveì
dênc i a específì ca.

os pont0s e n con tram-s e to
a definição de nenh uma ten

9.2 - DIAGRAMAS

OXIDOS E

DE VARIAçÃO A PARTIR DA PORCENTAGEM EM PESO DOS

DOS VALORES EM PPM DE CERTOS ELEMENTOS

Nas figuras 72 a g0 estão representadas as vari a

ções das porcentagens em peso de si0r, Fe0* (ferro totar como Fe2+;
Nar0, T i0r, Mn0, Ca0, At Z03, 

p205 e Kr0 em reìação a Mg0, uma vez
que o magn6s io õ considerado como um ãos el ementos pouco móvei s

durante os processos metamórfi cos.

Comparando-se os diagramas das fi guras 72 a g0 com
os obti dos por Schrank (1982) para rochas de piumhi (s|.l de Minas
Gerais), observa-se q ue, embo ra com uma g ra nde di s pers ão de pon_
tos, as amostras de Surubjm apresentam dois t,tnøndaI principaìs:
calco-aìcaìino, para as rochas não mineral izadas da unidade z e to
leítico pa ra os granur i tos noríti cos e p iroxeníti cos da unidade 3,
mineralizada. Essas diferentes seqüências são observadas principal
men te no dì agrama Fe0* ve rs us Mg0, que mostra a ocorrênci a de um
acentuado enni quecìmento em fe rro pa ra os granu I i tos piroxenît.i
cos e ce rtos bioti ti tos, devi do a presença constante de magnetita
associada aos sul fetos de cobre na unidade mi neral izada. No entan
to, não pode ser descartada a possibi I idade de que essas tendên
cìas sejam devi das às contribuições de sedimentos quîmi cos (forma
ções ferrÍferas ) nas seqüências vurcânicas, uma vez que esses gra
nul itos apresentam teores de fenro anormalmente el evados, não ca
racterístìcos de rochas ígneas; como jã foi discutido anteriormen
te ' Também deve ser cons i derado que mui tas magneti tas apresentam
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evidôncias texturai s e quîmi cas indi cati vas de uma origem me tamór
f ica, mascarando os verdadei ros ,,t¡t¿nd.A,,.

tssas mesmas tend6nci as também são notadas no di a
grama Sì 0, versus Mg0, embora neste caso â di ferença entre el as
não seja tão nitida.

No diagrama Mn0 vers us Mg0 é observado um enrìquecj
mento acentuado em Mn0 nos granuì i tos pi roxeníti cos mineraliza
dos. Esse-enri quecimento ocorne, provavelmente, po rq ue o Mn0 acompa
nha o Fe0 na formação das magneti tas, f reqtlentes nesses tì pos ì.i
toì õgì cos. Também nes te caso podem ser i dent ifi cadas as duas ten
dências nencj onadas, a pesa r da grande d.i spersão dos pontos.

A partir da figura 74 (Na"0 versus Mg0),pode ser
vi sto que ocorre uma pequena va ri ação ná conteú¿o de Nar0 com o
acréscimo de Mgo no caso dos granuritos piroxeníticos e dos biotì
titos que, portanto, apresentam t'i.n¿nd¿ 'r distintos das demais ro
chas anal isadas. Neste caso., também podem ser grossei ramente der i
mi ta dos campos toleÍticos e cal co-al cal.i nos,

As variações de Ni e Cr (ppm) em relação a Mg0 es
tão representadas nas fi guras gl e g2, onde po de ser observado que
as maiores concentraiões nesses el ementos o co rrem em amostras de
teo re s mai s el evados em Mg0.

Nos outros d.i agramas, a grande dì spersão de pontos,
provaveì mente decorrente de vari ações quími cas na rocha orìgìnaì,
não permi te a identi fi cação de nenhuma tendânci a es pecífi ca. ts
tas são pri ncipalmente defi ni das nos d.i agramas S.i 0r, FeO*, ruarO,
Cr e Ni vers us MgO, e, mesmo nesses casos, podem não ser representa
tivas de sui tes ígneas e sim de misturas que muì tas vezes r evam a

resultados semel hantes, e que res ponderi am pelos acentuados espa
I hamentos observados.

Deve ainda ser enfati zado que peìa compa ra ç ão das
amos tras estudadas com as suites toleíticas e calco-alcalinas de
Pi umh i, através dos dados de Schrank (19g2), observa-se que as ro
chas de surubim apresentam teo re s bem mais erevados de Fe0* e um
'I ì gei ro enrì quecimento em Mn0 em re lação ãs segundas, além de um
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LEGENDA

a gránuliro norÍtico (u2)
Â BranüIíro norírico (U3)

v Brsnutiro tiipcrstenÍtico
6 granulito hb piroxÊnÍ Èico
x grânulitopíroxenítico
O granutiro gãbrlco
O sranuliro hb gãbÌico
a grsnulito gabronoríri.co.
+ gnaisse
O bioclriro
+o grånulito norÍríco bandádo - faixa ãcida
+b granulito norÍrico båndado - fÂixÂ máficaO
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FlÊ.72 - Diagrama de varjação de Si02 em função de tr190 (porcenta-
gens em peso) para anostras de Surubim.
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L E 6ENDA

À grånuliro norÍ cíco (UZ)

À granulico norÍrico (U3)

V grånulito hipers Èeníri co
E Branulí ro hb piroxenítico
x granulito píroxení cico
o grânulito gãbrico
O grånulito hb gãbríco
a Br¿nul ito g¿bronori rico
+ gnaisse
O bioÈitiro
+o srânulito norírico bånd¿do -.fâixå ãcidâ
È¡ granulito noricico båndado - faixa 
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FIG.73 - DiagraÍìð de varíação Fe0* x l4gO (porcentagens em peso)
para amostras de Surubim. (Fe0*: ferro total como Fe0).
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LgGENOÁ

a srsnulirô norÍrico (u2)
À grânuliro norÍrico (U3)

r granuliro hiPcrs renítico
o 8ranu1íÈô hb pirox€ní ricô
x B¡ånul ico piÌoxenírtco
o 8ránuliro 8ábrlco
O granullto hb Bãbrico
a granulito Bablonoríríco
+ Snaisse
o bioùiÈito
+q grânuliro norÍríco båndådo - fålxÁ ácidã
+h graoulico noritico båndâdo - faixå nãficn

ÂAÁ

éo

FIG.74 - Diagrama de variôção de NaZ0 em função de I,l9O (porcenta-
gens em peso) pôra amostras de Surublm.
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LEGENDA

a srÂnutiro norírico (U2)

Â Branulito noríÈico (U3)

" 
8rânulito higelsrenÍÈicô

o granuliro hb !irôxenírico
x rrÀnulito piroxeníríco
o Sranüllro gãbrico
O grÂnulico hb gãbrtco
a 8rånulito gabronorÍrico
'+ Snaisse
9 blôrlrÍro
+, grÁnotito nôrÍrico barìdado - faixå ãcida
ÈD gránulito norïríco bandado - fåixâ rnãficâ

FIG.75 - 0iagrama de variação Ti02 x MgO
pa ra amostras de Surubim.



. J¿'.

A granuli to norírico (U2)

Â gr¿nuli ro norírico (U3)
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O g¡anuli to hb píroxenítico
X glanulito piroxenícico
o grÂnu1i co gãbrico
o grÁnuliro hb gábrico
a granulito gabtonorícico
+ gnaisso
o bioÈièíto
+! granulito no!ítlco bandâdo - falxâ ãcidå
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FlG, 76 - Diag¡ama de vari ação MnO x MgO (porcentagens enì peso) pôra anostras de Surubìm.
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LEGENOA

a Brånul i Èo norírico (U2)
À Branu 1íro norïÈico (U3)
v grånulito hipcrþ renÍrico
6 granutiro hb piroxcnírico
X gronulito piroxcnÍrico
O gianuli to gábrico
o 8rånul i ro hb gãbrlco
a granuli to gábronorÍ Èico
+ 8nâisse
O biocÍriro
4t 8ránullto norÍtíco bándado - faixa ãcide
+j grånuliro norírico band6do _ faíxå r¡ãficse grEnlto
(D pcSnÂr6ide

FIG.78 - Diagrama de variação 41203 x t"190 (porcentagens em peso)
Da ra amostras de Surubim.
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a sranùlito no¡Ítíêo (U2)
,Â granutiro norÍrico (U3)
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O grânu1i ro gãbr i co
O granuli !o hb gãbrico
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FIG.79 - Diêgrama de variação p205
ra amostras de Surubinì.
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L E6ÉNDA

À srånutiÈo norÍrico (U2)
.Â granuliro norÍrico (u3)
v granuliro hiperstenítico
a aranuliÈo hb piroxenÍrico
x grånutiro píroxenítico
o Brånuliro gãbricô
o granuliro hb sãbríco
a granutiro gabronorïÈico
+ snaisse
o bioriti ro
4. cranulito norítico bandado _

q granuliÈo norÍrico bãndado -
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FIG.80 - Diagrana de variação K20 x t1g0
ra amos tras de Surubim.
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a Brãnuliro noríÈico (U2)
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FlG.8l - Diagrama de variação de Ni (ppm) em funçào de H90 (por-centagem em peso) para amostras de Suiubii. N)
\l
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FIG.82 - Diagràna de variação de Cr (ppÍì) em função de Mg0 (por-centagem eÍì peso) pàra amostras de Surubin).
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maior espal hamento de pontos em q uase todos os casos, o que acar
re ta dúvj das sobre sua verdadeì ra o|i gem.

Al guns autores mos tram que também o titânio é rela
tjvamente i mõvel durante o metamorfi smo de médi o a alto g rau de
rochas ígneas bãs i cas . Com base nessa premi s s a e nos estudos de
Rol I i nson (-l983 ), fo ram efetuados os segu intes diagramas de varia

:1t, :]0r' MsO' Naro, Al2o3, F.zoslt¡, Kro e Prou versus rio2 (Fiss.
83 a 89).

cia me,,,0," ¿.rTnll::":i:,::'T:,:¿,"li'lll.iil;.lil'::';:,'i,,:'l:::
mente âcentuando a ìmportância do ferro nas amostras de Surubiml
nos demais ocorrem gnandes dispersões, embora aìguns ,,Í.ttQ_nd,,t,, pol
sam ser sugeri dos para certos tipos I i toìõgìcos. Assim, por exem
pì0, é observada uma co rre I ação pos iti va entre Al r0, e Ti0r, no ca
so de granul i tos noriticosi urna correl ação nega tì va entre ña,O e

Ti0Z, para esse mesmo ti po l i to lõgì co; e unra corre l ação posìtiva
en tre S i0Z e Tj 0r, para os granul i tos pi roxenít.i cos.

tssas fei ções sugerem que o ferro pode ser cons.i de_
rado como um dos el ementos pouco mõveìs, embora não se descarte a

possibilidade de certa mobilidade do prõprio titânio, em região tão
amplamente submetida a fenômenos de metassomatismo e hìdroterma
'I i smo, expl i cando o certo es pa I hame n to de pontos observado; tam
bém não pode ser descartada a possìbiridade da ex istônci a de am-
plas varì ações químicas nas rochas o.i gìnais, que provaveìmente
não representam apenas uma seqüôncia ígnea.

0s efei tos do metassomatismo na regi ão são também
nes te caso sal ien ta dos , através do diagrama Kr0 versus Tì 0r, onde
se observa que amostras de um mesmo tìpo 1.i to1ógico podem ãp".r.n
tar val ores mujto vari ãve is de KrO.

0s dì agramas das fi guras 90 e 9l mostram a varìação
de Al,0rlTì 0, e Ca0/Ti 0, em função de Ti0r, tendo sido util izados
por Nesbit et a1. (1979) para a di scrimi nação de campos de basal
tos e komati i tos. A parti r dessas fi guras e dos estudos de sch rank
(1982), observa-se que os granul ì tos pì roxeníti cos e norîtjcos da
Uni dade 3, que foram enquadrados nas suì tes to I eíti cas pelos ou-
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FIG.83 - Diagrama de variação SiOZ x Ti02 (porcentagens em peso)
Da ra aûì0Stras de Surubirì.
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84 - Diagrama de variação 1190 x
anros tras de Surubim.
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LÊGENDA
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Branuli ro norírico (U3)
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FIG. B5 - Diagrafiìa de variação Na20 x-Ii0Z (porcentâ9ens em peso)
pa ra anostras de surubjm.
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FIG. B6 - Diagrama de varjação A'l203 x TiO2 (porcentagens en peso)
pa ra anìos tras de Su rub i m.
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fl!:.91 -,Djagrama Fe?03(t) x Ti02 (porcentagens em peso) parðam0sf,ras de Surubim. (Fe203(t): feird ¿otal cãlculado comó Fer0,)
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FIG. BB - Diagrama de variação K2O x Ti0Z (porc.entagens em peso)
Para anostras de Surubim-
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FlG. 89 - Diagrama de variação de pZ0S em função de Tj0Z (porcenta9ens ern peso) para amostrôs ¿e SuruËiñ.
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tros diagramas, aproximam-se dos t'Í.tt¿nd¿ " dos basaltos das cadejas
meso-oceâni cas (M0RB), embora com teores mais ba i xos de Ca0 e, em

a ì guns casos de Al,,0r, em rel ação ãs rochas de Pi umh i e ãs estu
dadas por Nesbì t et al. ('ì979).

Ta mb ém fo ram rea I i zados os dìagramas que mos tram as
variaçôes de S iO2 e FeO* em relação ã FeO*7Mg0 (Fìgs. 92 e 93 ),pro
pos to s por Miyashi ro (1974) , tendo s ido representados os djferen
tes tipos litoìógicos de Surub i m. As sõr'i es de rochas toleîticas
e calco-alcalinas também po dem sen nitidamente separadas através
desses diagramas. Mìyashi ro (ì 97 4, 1975), com base na representa
ção de rochas de d i versas provínci as tol eíti cas e calco-alcal inas
conhec idas, determi nou arbìtrar'ì ame n te as retas que del imi tam es
sas di ferentes séri es. No caso do prì me iro dìagrarna (Sì0n versus
Fe0*7Mg0),a reta Iimite passa pelos pontos lFeo*7t',tgo = o,s,'sior=+oz¡
e (reo*7Mgo = 3,0, Si02 = 62%), sendo repres entada pela seguinte
equação: Sì0, (%) = 6,4 Fe0*7Mg0 + 42,8, onde Fe0* = FeO + 0,9 Fer0r.
As s6r'i es tol eíti cas e calco-alcalinas são definidas como tendo,
res pecti vamente, incì i nações mais suaves e ma is acentuadas em rel a

ção a essa reta. No cas o do diagrama FeO * vers us Fe0*/Mg0, a curva
limite passa pelos pontos (FeO*/MgO = 2,0, FeO* = g,l) e

(Fe0*7wgo = 3,5, Fe0* = 5,0). As séri es calco-alcaìinas apresen
tam um decrõsci mo em Fe0* nos estãg ios ìniciais da cristalìzação
fracionada' enquanto que as toleit'i cas nrostram relações inver-
sas,

0s magma s parenta is dessas duas sérj es de rochas te
ri am sido gerados sob dì ferentes condi ções: magmas toleít.i cos ìe
sultariam de fusão parcia1 do ma n to, em condi ções de ba.i xas fugacì
da des de oxigênì0, o que re ta rda ri a a cri stal i zação da magnetita,
causando, conseqüentemente, um enrjquecimento em Fe0 

* e Ti 0, nos
es tág ì os inìciais de consol i dação i magmas cal co-al cal i nos, po. o,
tro lado, seriam formados sob condições de mais altas fugacìdâdes
de oxjgênio, o que permitìr'i a que a cristalização da magnetìta ocor
resse jã em es tág ios iniciais, resultando num empobrecjmento em

leU" e Ti U2 e enrì quecimento em Si0, nos magmas residuais.

No caso das rochas de Surubim os diagramas mencjona
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FIG. 92 - Diagrama de varjação de.Si0Z en função de FeO*/MgO (por
9::!19"1:_:T peso) para.amoi¿ras de Sùrubim. A re¿a representa o¡rmlLe encre os ca¡¡p0s das rochas calco_aìcðlinas (CA) e toìeítj_cas (TH), segundo f4iyôshj ro (1974 ). (FeO*: rerro tòiil côtculôdo
c omo Fe0),
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FIG. 93 - Diagrama de variação de Fe0* en função de Feo*,/14g0 (por
centôgens ern peso) para ðmostras de Surubim. A reta represènta õlrmìte entre os cômpos dôs rochas calco-aìcalinas (CA0 e toleÍtj-cas (TH), segundo 14iyashiro (ì974). (Fe0*: ferro tótal calculado
como Fe0).
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dos evìdenciaram a existência de um ,,Íttend." toleítico para os
granul i tos norÍti cos e pi roxenít icos mi nera I j zado s da Uni dade 3

e, em âlguns casos, também para os biotititosi um ,,f)Lønd,, calco-
alcal ino foi ob ti do pa ra os granu litos gãbr^ìcos, gabronoríti cos e

noríti cos não mineralizados da Uni dade 2, onde tambõm se enquadra
ram algumas amos tras de biotitito. Apesa r da ob ser va ção dessas
tendênci as nos dois diagramas, deve ser enfati zado que as mesmas

não necessari amente fornecem a I guma concl usão defi ni ti va sobre a

o ri gem da seqüência es tu dada ; mi s turas de tufos bãs'i cos com cer-
tas rochas sedimentares, incluindo formações ferríferas, podem

ser responsãveis peìo enri quec imento em ferro, comum das sui tes to
l eíti cas. Aiõm disso, nos outros dìagramas ut.i I izados por Miyashì
ro (1974, 1975) para a di s ti nção entre essas sér'i es de rocha s , os
quais representam as vari ações de Ti 02 e das quanti dades totais
de mi neraj s fôm i cos normativos em função de Fe0*/Mg0, as amostras
da região estudada não apresentaram nenhuma tendôncia específi ca,
tendo sìdo observada uma grande dì spersão de pontos. As sé ri es to
I eíti cas tipi cas deveriam mostrar um enri quecimento inicial tanto
em Fe0* como em Ti 0", passando por um val or mãximo durante a crìs¿' '

ta ì i zação fracionada, segui do pos teri o rmen te por um decréscimo nas
quanti dades de ferro e tj tânj o I as séri es c a I c o - a I c a I i n a s , por ou
tro lado, deveri am mostrar dec rés c imos contínuos em Fe0* e Ti0r. Es

sas reìações não foram njtidanlente observadas nas amostras de Su

rub ì m, prì ncì palmente no cas o do Ti0Z, que apresenta gra nde varia
cão de valores.

A partìr dessas di scussões, observa-se mais uma vez
que não é possivel se concluir que as rochas de Surubim tenham
uma orjgem excì us ivamente ígnea.

Kuno (.l968 ) tamb6m âpresentou cri térios químì cos de

separação entre os tipos de basal tos, uti I i za ndo-s e de dì agramas de

varì açã0, entre el es (Nar0 + Kr0 ) vers us Sì0r. Nesse dì agrama fo
ram del imitados os campos dos tol eítos, dos basaltos com alta alu
mì na e dos ãlcali -olivina basa I tos, para a região es tudada (bq
saltos do Japão Central, Coréia e Manchurìa). 0 autor salienta que
as l inhas del imitadas não necessarj amente representam os limites
pa ra rochas de todas as províncì as, mas podem servir c omo refer6n
cia, quando se desej a compa ra r outras reg i ões com a estudada.



.343.

São ai nda apresentados outros diagramas, útejs pana
a distinção das segui ntes sub-sér'i es identif icadas nas rochas vul
câni ca s do Japã0, por Kuno (1950):

a) sér'i es pigeoníticas, correspondentes ãs to leîti cas com modera-
da concentração de ferro;

b) séri es hi perstênì cas, cons.i deradas c omo cal co-alcal jnas.

Essas sub-sérìes são bem distinguíveis através dos d.i agramas A FM,

onde A = Nar0 + Kr0; F = FeO + FerO, e l'1 = Mg0, e dos que utilì
zam o denomi nado índi ce de sol i dì fi cação SI = .l00 Mg0/Mg0 + Fe0 +

Fer0, + Na20 + K20.

Foram rea I i zados os di agramas (Nar0 + Kr0) versus
Si0Z, Si0, versus SI;(Fe0 + Fer03) ve rs us SI e AÈU (F.i gs. g4 a gt),
pa ra as amostras de Surub im, tendo sido também repres entadas as
curvas de del imi tação dos vár'i os campos, segundo Kuno (196g); no
caso do primei ro dìagrama, tambõm foi cons iderada a re ta de sepa_
ração entre os basal tos tol eíti cos e alcalinos de MacDonal d e

Katsura (1964).

Nos diagramas retangul ares, de mo do geral, foj obser_
vada uma grande disper"sã0, sendo que os pontos referentes ãs amos
tras de Surubim encontram-se em todos os campos del i mi tados e, aìn
da, fora deles. E constatado que existe um grande enrìquecimento em

ferno totaì, principaìmente no caso dos granul itos pir oxenitìcos,
dos bi oti ti tos e de al guns granu r'i tos norít icos das un.i dades 2 e

3. Esse enrì quecimento de ferro, no entanto, é mui to superi or ao
apresentado pel as rochas das sêri es pi geoníti cas (to I eíti cas ),sen
do que as amos tras estudadas di stanci am-se bastante do campo refe
rente a essas sõr'i es. Tamb6m em relação a Si0, são observadas mui
tas di screpâncì as, sendo os valores apresentados por esses óxidos,
em muìtos casos, inferi ores aos que serìam espera.dos para as s6-
rìes pigeonítìcas.

No dìagrama AFM observa-se que aìguns granuì i tos pi
roxenî t icos e noritì cos podem ser cons i derados c omo local izados.
na extensão do 'tÍ,nend,, de Skaergaard, paralelamente ã aresta
Fe0 + Fer0, - 1,490; no entanto, três amostras de granuìì tos piroxe
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ll9:.91 : Dlug.ama de varìação de Na2O+K20 x Si02 (porcentagens empeso) para a¡¡0stras de Surubjm. A ìiñha ðontínua"= ijmite eñtre oscampos dos ãlcali olivina bôsaltos e ¿os Uàialiðs com atta atumin¿.Traço-ponto = limite entre os canpos dos uasaliõi iõm alta atuminae.os dos båsattos toteíticos. (xuiro, l96B). linñã inierroroi¿^ìinite entre os côîrpos dos b a s à I t o s 
' 
a I c i t í n o i I ¿";;;i;i;í¿;;,,;gundo l.lacDonaìd e råtsura (t9O+¡.

¡ - sÉnle ¡t¡r¡srË*rc¡ o . cn¡rur-¡ros c¡isnlcos ô - ørnurrros *omtrcostur)

e - ¡f|¡t¡r¡æ,nsrÊrrcrs r pl o - c¡¡¡¡uuros ¡r c¡¡nk.6 v. gR¡NULiros Nrpcnsrtlf-

C - SÉnr¡S plarOr¡ír¡C¡s 6 - 6BÂNr.ÃllOs hb P¡noxt- r - cÃÀì!,Lr1os àRoxENírt-

a ' c¡¡ruetros ¡onírcos [rrt . - ÊlilSLlros 
c¡8Âorc- o . qrorrrrros

FIG.95.- Diagramð de variação Si02 x SI (porcentagens em peso) pðrô amostras.de Surubim. As retas que repré!entanr oì limites "it'"aôs series hÍperstênica, hjperstônlca * þigeoniiìcã-e pige;;íti;; -
foran extraÍdas de Kuno (lb6g)
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FIG.96.- Diagrama de varjação de (FeO+FeZO3) x Sì (porcentagens
91. qgs0). para amostras de Súrubin. ns retås"óuà iepiåsenta, os ì j
l]1::_?lll9 as series hìperstênica, hipers¿êiica - pigeoniticã ãprgeonr!rcè foran extraìdas de Kuno (1969).
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níti cos situam-se mui to prõximas ao vãrtj ce Fe0 + Fezo3, sendo
anormalmente enriquecidas nesses õxidos. 0s pontos representativos
das outras amos tra s jocali zam-se, p r e f e r e n c ì a I m e n t e, no campo das
rochas hi perstêni cas (ou calco-al ca1.i nas).

Por meio desse d i ag rama é observado que a ì gumas ro
chas da uni dade minerarizada encontram-se no campo tor eítì co, su
gen indo ser es te o caráter das intercarações vu r cân icas dessa se
qüônc ia i no entanto, as contri buì ções de rochas sedimentares (for
ma çõe s ferrife ras ) também es tão bem evi denci adas através das amos
tras que se distanciam do ,'tttend, de Skaergaard e do campo das sé
rì es pìgeonitìcas de Kuno (r969), possuindo teo res muito altos de
ferro tota I . Pa ra a mai ori a das amos tras das seqüônc.i as não mine
ral izadas, os dados representados no d.i agrama s ug erem um caráter
calco-alcalino' jã indìcado em grãfi cos a n te.i ores. No entanto,de
ve-se ter em mente que as contri buì ções de sedimentos quínri cos e/
oLi pelítìcos nas seqüâncias poden mascarar totarmente os diagra
mas, levando a interpretações não condi zentes com a real jdade.

9.3 - DIAGRAMAS UTILIZANDO OS PARAMETROS DE NANCY

Vãr'i os diagramas que deìimi tam campos de rochas de
fi liação ígnea e concomi tan temente de rochas sedìmentares, propos
tos, en tre ou tros, por La Roche (l969 ) e por Leterrier e La Roche
(197 2), foram tamhém er aborados. Na maioria dos câsos os pontos re
presentati vos das amostras de Surubim são muito dispersos, forne-
cendo ìndicações de expres s i vas contribuìções sedìmentares, prlt
cipalmente de aren itos, calcãr"jos, grauvacas, folhelhos, etc. 0s
mesmos aspectos podem ser extraídos de diagramas senlelhantes, rea
I i zados por ¡4andetta (ì 982 ) para rochas da reg.i ão de Caraíba .

Esses di agramas não se encontram representa.dos, uma
vez que nenhum tt f.)L8.nd't específico foi observado, havendo grande
dispersão de pontos que abrangem os campos ígneos e sedimentares.

La Roche e 0hnenstetter (1979) propõern um d jagrar¡a
ta¡rbém bastante úti I pa ra a di scrimi nação de suites ígneas, par-



tindo do tetraedro S*A*¡4*C*
venc ionaI SAMC (FjS.98) de

S = Si - (Na-K)
A = At + (Na+K)
M = tl9 + Fe + Si
C = Ca + (Na+K)
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(Fi9.98) modìficado do tetraedro con
0'Hara (1968), onde:

S* = Si - (Na+ZK) + (Fe/4)
4* = (41+Na+3K) + (Fe/2+2Ti)
M* = lvlg - (Fela+Ti)
C* = Ca + (Na+3K) + (Fe/2-ZIi)

No tetraedro SAMC são cons i derados os vários planos
de referôncia: planos Lp (ol-cpx-an-ab) de yoder e T.i lley (ì962)e
HP ( o p x - c p x - py - c r ) , q u e são, respecti vamente, as barnei ras teimicas
a bajxas e altas pressões; planos GR (oì-opx-gr) e py (oì-cpx-py)
de 0'Hara (,ì96B).

As rochas basãl ti cas comuns local.i zam-se nas vizi
nhanças do plano LP, nit.idamente acima do pl ano Hp, isto é, den
tro do campo dos fel dspatos, em oposição ao das ol.i vinas; um even
tual enriquecimento em olivina cumurãtica po de fazer com que es
sas rochas se desloquem para ba.i xo do plano Hp.

No tetraedro S*A*M*C* são consi derados os doi s plg
nos auxi l i ares: PY* (Fo-D.i -py) e GJ* (Fo-En-Gi ),os quaìs pe rmi tem
a di sc rì mì nação en tre assoc iações basãl ti cas comuns e komatiít.i -
cas ' 0s basa I tos sub-alcalinos comuns estão en tre os p lanos Lp* e
PY *, acima do plano HP* e, portanto, no campo dos feldspatos, em
oposição ao das ol i vj nas. Estão assim, acima do pìano GI*. A pre
sença de olivína po de fazer com que esses basaltos cruzem o plano
HP*, po rém, sem ul trapassar GI* e py *. 0s komati ítos, por outro la
do' si tuam-se ã di rei ta do plano py *. e os basal tos komatiit.i cos,
abaixo de GI*, em oposição aos basaìtos comuns.

Essas relações são mai s facìlmente observadas no
dì agrama da fjgura 99, que representa a proj eção paralela ã re ta
de i ntersecção ol -j dos pì a nos py* e GIt

A cada um dos pl anos cons.i derados nos doi s tet)"ae
dros correspondem funções di scrimì nantes. cada função se anur a nos
pontos do pì ano, tendo va I ores crescentes de sinais opostos em ca
da lado do mesmo.
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FIG.98 - Tetraedros SAMC (com o Fe não separado de t4q) erepresentando os minerais e os prjncipajs bìanos de rãierôncìa oa'-ra o estudo químico das rochas 6ãsicai e uitrabãsiias tÀriiãião'ã.La Roche e 0hnenstetter, 1979).

Al+(Na+3K) + (Fo/2 +2fll
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As funções correspondentes aos pl anos py*. e GI *, de
i nteresse pa ra a confecção do dì ag rama da f.i gu ra 99, são as seguin
tes:

FGI* = 8^ *- l5 C* = l6 Ti +8Al +4Fe - l5 Ca - 7 Na+2 4 K e

FPY* = 4S*-34*-214*-6C* = 4Si-4Ti-3Aì-Fe-Mg-6Ca-t3Na-l7K

onde as varì ãvei s são expressas em milicãtions por ì00 gramas
rocha ou mi neral.

0 di agrama Fpy* - FGI* associ a nas coordenadas y e
X as duas fun ções di scrimi nantes correspondentes aos dois pì anos:
FGI* = Y (projeção do plano py) e Fpy* = X (projeção do plano GI*) .

Assim, a oljvina estã na or.i gem dos eìxos, e cada m.i

neral ou rocha é representado em função de s uas di stânci as posìti
vas ou negatìvas aos dois planos. Desse modo, as associações koma
tiíticas situam-se à direita do plano py* (eixo y), que separa as
mesmas das basãl ti cas comuns. se os tol eitos com quartzo cruzarem
o plano PY*, eles ai nda serão di s ti ntos dos komati ítos, pois es
tes são altamente magnesianos. 0s komatiítos basãlticos diferen
ciam-se dos perì dotítj cos, encontrando-se abai xo do plano GI *; os
basaltos comuns, por outro Iado, si tuam-se acima de GI* e ã es
querda de PY *. 0s basartos de fundo oceãni co encontram-se em pos.i
ções distintas de todas as anteriores, isto 6, abaìxo do pìano GI*
e à esq ue rda de PY *. 0s tol eítos .i ntrapì acas ou orog6nì cos e os
abissais, todos rer ati vamente ri cos em fer dspato normativo, estão
localizados à esquerda do prano py*. Essas rerações podem ser v.i s
tas na figura 100.

De uma manej ra descrj ti va as projeções referentes ãs
nor;has de Surubim, no di agrama Fpy * - FGI* (Tabela XXVII e figura
99)' aìinham-se segundo un "Ln¿nd" que tem os pontos'extremos roca
I i zados do seguinte modo : de um lado, entre as projeções da fors
terita e da enstatita ou mesmo do talco; do outro lado, entre as
projeções da bi oti ta e fl ogopi ta. A curva definida por ess as amo s

tras passa pe los campos da faialjta e da cl ori ta, al.i nhando-se se
gundo a direção: forster'i ta - enstatita -' cromita - magnetjta.

de

Em particuIar,os pontos representati vos dos granul i



funostra FPY*

0t - 580,25

02 - 51 ,32

03 - 489,91

04 420,00

05 1077,30

06 -t003,73

07 850, r 6

08 - 382,24

09 1058,20

l0 l0't4,50
r r 32ì ,85

12 - 553,12

]3 3006,98
't4 3052, 16
'ì 5 -1647 .34

16 l l9,8t
)7 967,74

FGI ^

4104,20

3619 ,9l
2169,51

ì 980,37
OOA ÊO

38l t ,90

161?,60

-346?,42

23',Ì ,08
'l6t 6 ,94

2023 ,21

2637 ,53

-1178,33

1008,42

6794,18

2923 ,99.

323I,86

FUNçõEs

Anostra

TABELA XXVII

ÈPY* FGI+ (Tetraedro S* A* M* C*)

l8
'19

20

21

22

23

?4

¿i

26

27

28

29

30

3',Ì

3?

FPY*

569 ,54

344 ,78

286,79

38s,07

- 615,04

- 798,33

252 ,87

- 498 ,26

- 462,25

-1629,17

479 ,90

2706,75

-2271 ,?6

- 697 ,90

- 'ì 10,25

-ì318,73

-1040 ,06

FGI *

3096,04

3481 ,28

3218,69

38',t4,43

334ì,86

2364 ,63

2653 ,34

4604,83

3595,47

5725,N
- 303,43

163,97

7'l43,l5
225 ,11

3494,76

3919,76

4268,13

Amostra

36

38

39

4p

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5l

FPY*

- 666 ,78

- 605,06

- 314 ,92

316,89

533,86

- 85',ì ,53

- 843,20

- 772,09

-2401 ,67

- 411 ,76

-2938,58

-1633,97

-2395 ,21

157 ,64

t405,ll
- 863 ,82

- 522 ,63

FGI 
*

3r 50,92

2237 ,17

49?5 ,22

3289,41

2077 ,37

1905,12

3760,1ì

t 640,00

6319 ,82

429,30

8ì65,69

6167 ,56

6945 ,94

682 ,44

1649,9t

37 28,59

4l6l ,83
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tos pi roxeníticos e noriti cos, da uni dade minerar'i zada, pos s uem um
nit i do alinhamento' com Llma das extremì dades aproximando-se do
camp0 correspondente ao das I avas komatiítj cas, mas di spondo_se
segundo um campo a rongado, na d ì reção da di ferenci ação dos toreÍ-
tos ' Portanto, não apresentam nenhum t'Í.)Lend,, def i ni t.i vamente con
cl us ivo que ìndique sua verdadeì ra ori gem.

A djsposìção apresentada pelos pontos representat.i _

vos das rochas de Sur"ubim, no d.i agrama Fpy* _ FGI*, pode ser expl.i
cada através da ocorrênc ia de efusões em ambiente sedimentar com
contri bui ções de clãsticos. Durante o metamorf .i smo, que atingiu a
facies granul i to, poderi a ter hav.i do. por um 1ado, uma tendência
ã homogeneì zação químì ca e. por outro, a perda de certos elemen
tos, devido a fenômenos de migmatização ou de fusões parciaìs; es
ses el ementos teri arn mi grado, mascarando a si tuação ini c.i al.

Assjm, mesmo com a ut.i lização de d.i agramas majs ela
borados, como os que foram mencionados neste .i tem, f.i ca mais uma
vez ev idenci ada a existôncia de um provãve ì ambi ente vurcano-sed.i
mentar orìgìnal, cujas re lações quími cas, por sì só complexas, fo
ram ainda majs obscurec.i das por fenômenos de metamorfi smo, metas_
somatismo e hidrotermalismo que afetaram fortemente as rochas de
Surubim.

9.4 - OUTROS DIAGRAI4AS

A fim de i ntenpretan os da dos analít.i cos das amos-
tras de Surubim, I evando-se em consideração a poss.i bi I i dade (su
pos ta ) de que a seqüãncia orìginal tenha sido constituída pon
misturas de rochas em ambi ente vul c a n o - s e d i m e n t a r , foram confec
ci onados vãri os outros d.i agramas.

0s que mais salientaram esses as pectos m.i stos das
rochas da reg i ão serão discutidos em detalhe.

0 diagrama Si02 x Al r0, x (Fe0+Fer0, ) , apresentado
na fi gura l0l,mostra as compos i ções dos di terenies tipos litolõ9i
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cos de Surubim; nesse diagrama foram tamb6m delimitados os campos
representäti vos das rnédias das rochas ígneas extrus ì vas (I) e p1u
tôni cas (I I ) , conforme dados de Le Mai tre ('l976 ) . 0s po.l os de com
posìção da maioria das fornações ferríferas pr6cambrianas (Beukes,
1973; Bayley e James, 1973; plaksenko et al., 'l973; Dorr II, 1973;
N o v o k h a t s ty , 197 3; Vorona.et al. , 1973; Tolbert et a1.,1973 e.

Weber, 'ì973) situam-se pneferencíalmente no campo III, embora se
ja observado, para ce rca de 5% do tota I de pontos, um al ongurunl
to segundo a di reção dos vértices Si0Z " (Fe0+Fer0r). Aìnda foi
delìmitado nesse grãfì co, o campo das rochas .onr tituÍdas por mis
turas de formações fe rrífe ras (facies silicática) e ìavas dacíti -
cas do domo de Ch aw (0ntãrio, Canadã), c on fo rme dados de Robinson
(1984). (campo lV).

A análise desse conjunto de dados parece .ì nd.i car
que:

ì) As amos tras de surubim, se comparadas com as m6di as das rochas
ígneas, mostram um melhor ajuste con o "t.n¿nd', extr usivo;

2) Existe uma nítida extensão do "f.nønd" apresentado peras amos
tras de Surubim, na di reção de mai or concentração dos pontos re
ferentes às formações ferríferas prõcambrì anas;

3) As rochas mi neral i zadas de S u r u b i m . e n c o n t r a m - s e , preferencial -
men te , na referi da extensã0.

A f igura .l02 nostra o dìagrama '(AFM,' segundo lijel,
nik ('ì982), onde:

A = Alr0, x 100/(41203 + Mg0 + Ca0 + Fe0 + Fer0r);

F = (Fe0+FeZ0:) x 100/(41r0, + M90 + Ca0 + FeO + Fe203)t e

M = Mg0 x .l00/(AlZ03 + Mg0 + Ca0 + Fe0 + Fer03),

Al6m das anostras de Surubim, acham-se representadas
nesse diagranra as médi as das rochas ígneas ,segundo Le Maìtre (ì976),
onde o campo I refere-se ãs e:ttrusivas e o campo II ãs pìutônicas
ul tramáfi cas, mãficas, chegando até a composições d.i oríti cas. 0s
campos representati vos das formações ferríferas precambrì anas, se
gundo dados de lrlel'nik (l982), acham-se também delimitados na figu
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ra' sendo: o campo Iil referente a intercaìações de xìstos com for
mações ferríferas bandadas; o Campo IV, a rochas compos tas por mag
netita-sider'i ta e magnetita-sil.i ca to de ferro; e o Campo V,a for
mações ferriferas, facìes óxi do à hemati ta ou hemat.i ta-magneti ta.
Também encontram-se den tro do Campo I os po ìos das m6di as das ro
chas sedimentares clãsticas arqueanas e do proterozói co Inferior,
con fo rme l"lcLennan ('l992).

Novamente as amos tras de Surubim local.i zan-se segun
do un "tnend", que poderia ser resultado de misturas de rochas íg-
neas extrus ivas com formações ferríferas, havendo uma possivel con
tribuição cìãstica pel íti ca. As amostras mineral izadas encontram-
se, preferenciaìmente, nas porções i ndi catj vas de mi s tu ras de ro_
chas.

0 dìagrama Mg0 x Al rO, x Ca0 (Fig. 103 ) apresenta
os poìos das rochas de Surubim juntamente com os campos das nédias
de rochas ígneas extrus i vas (C.ampo I) e pì utôni cas (Campo II), de
Le lt4ai tre (ì976). Dados de aìguns compìexos ultramáf .i cos extrus.j
vos,como os de Barberton (Viljoen e Vìljoen, l97l), e de vãrìas ou
tras su j tes b ã s i c a s - u I t r a b á s .i cas extrusi vas (Golding , jgT j; Gi rar
di e Santi n i , 1973; Nesbi tt, l97l e Anhaeusser, 197ì),são repre-
sentados dentro do Canpo II e p róx imo ao vérti ce Mg0, delìmitando
o Campo III. 0 Campo IV engì oba os basaltos ri cos em magnésìo
(c1uønch high Mg-bcttctlt) de Mt. Monger, Austr"ál ìa, segundo W.i I I.i ams
(re7l).

Nessa fi gura é evi dente o desvi o das amos tras de Su

rubjm do 't t¡te.ndt' de rochas ígneas. Duas amostras localizadas do
lado direìto, podem representar misturas de rochas ígneas com cãf
c i o - s i I j c ã t i c a s , uma vez que as mesmas são rj cas em c1ì nopi rox6
nio (diopsídìo). 0s desvios para o ì ado esquerdo poder.i am ser ex
p1ì cados se foss em consj deradas rochas vu lcân icas não comuns, com
enrìquecimento de Al203, devi do a misturas com peì i tos. E obsenva-
do que a mai ori a das rochas mi neral i zadas encontram-se ness e cam
p0 .

Esse di agrama, no entanto, não concentra em nenhuma
reg i ão os pol os de proj eção das formações ferríferas, que aparece
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ri am dispensos em toda a área do mesmo; portanto, a partjr dessa
fi gura não seria possíveì a i denti fi cação d.i re ta da importâncìa
da contribuição dessas rochas na seqü6ncia orìginaì.

Os te(rres de Fe0 + Fer0, de todas as amostras foram
por isso representados no diagrama. As amostras de Surubinr que coìn
cidem com o t'i./L¿nd't definido peras médias das nochas ígneas extru
sjvas comuns (Le Maitre, I976) possuem valores de Fe0 + Fe203 tam
b6m semelhantes ãs mesmas.

A pri ncípi o, a parti r de sua local j zaçã0, as .amostras
de surubim poderì am ser i nterpretadas c omo s eme l ha ntes às rochas
bãsica-ultrabãs.ìcas de complexos espec.i ais,com uma contribuição
pel ít ica que des r oca rì a as projeções na dì reção do vértice arumi-
noso. No entanto, as amostras que se I ocal i zam ã esquerda d,o,,f,L¿nd,,
ígneo possuem teores de Fe0 + Fe, O, mui to mais elevados que qual
quer tipo de nocha, mesmo se forem cons ì deradas aquelas de compl e
xos especiaìs. Desse modo, mais uma vez õ ev.i denciada a ì mpo rtân
cia das contribuições de sedimentos quîmicos (formações ferríferas),
e que as rochas mais mìneralizadas distanc.i am_se dos ,,ÍJLønd.á,, íg
neos normais.

0 diagrama S.i 0^ x Al ^0^ x l0Ti 02 é apr esentado na
fi gura 'i04, onde se di sti nnrá, o, l.jri nt., campos: Campo I, re
presentativo das rochas extrusivas normaìs e campo II das rochas
pìutônìcas normai s, conforme Le lv1a.i tre (ì 976); o Campo III refere_
se ãs formações ferríferas, segundo dados dos autores jã menciona-
dos.

A maioria das rochas de Surub.i m sìtua_se numa região
que pa rece ser concordante com o campo das rochas extrusivas; al
gumas amos tras poderi am ser cons ideradas c omo pertencentes ao cam
po das rochas intrusivas, po rém, dentre estas últ.i mas, duas ,eã
de natureza c ã l c i o - s i r i c ã t i c a e as dema i s possuem teores de Fe0 +
Fer0, s ì g n ì f i c a t j v a m e n t e superìores aos observados nas rochas íg
neas pl utôni cas. Somente uma dessas amostras, const.i tuida por gra
nulito hornblenda p.i roxenítico, te.i a valores de Fe0 + Fe"0" e5,7%)
comp a tí ve I com os acei tãvej s pa ra as rochas ígneas
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As amostras de Surubim poderi arn, portanto, ser consi
deradas c omo o resur tado de associações de rochas ígneas extrusi
vas com formações ferríferas, o que se..i a responsãveì peìa trans
ìação dos pontos I ocaì izados no Campo I para o vért.i ce SiO, do
d'i agrama' ou seja' para o campo rrI. uma contribuição períiica als
creta também pode ser vj sual izada nessa figura.

Tanto nes te dì agrama como no anterior (Mg0 x A1r0,
x Ca0), as anomalias podem ser interpretadas cons.i derando_se uma
trans I ação pa ra um polo tetra6drico, consti tuído por FeO + Fe203.

No d.i agrama Fe0* x Aìr0, x lOTiO2 (F.i gura 'ì05), 
os

pon tos referentes às amostras de Surubim situam-se j unto aos cam
pos das mãdi as das rochas ígneas vul cânì cas (I) e pì utônicas (II),
segundo dados de Le Ma itre (1976). Na mesma figura, o campo das
formações ferríferas se res t ri nge a ãrea III.

Numa primeira aproximaçã0, observa_se que as amostras
da região de surubim estão rocarizadas pa rte no campo efus ivo e
pa rte no pìutônjco. No entanto, o ponto representativo do dunito,
.lt t.Z0¡ = 4,09%; Fe0 = 12,92%; Aìr0, = 1,69% e Ti0, = 0,22%, es
tã s i tuado prõxìmo aos granur ì tos pi roxeniticos m.i neiar ì zados que,
por sua vez, podem possuir teores muito di ferentes desses óxìdos;
por exempì0, a amostra 19 possuì os seguintes teores:FerO, = 25,SO%i
Fe0 = 29 ,20%; A1 

Z0 I = 4,45% e T.i O2 = t ,2%. Apesar da dììe-rença oes
ses teores, a normal ì zação para o valor de 100% mascara a posição
dos pontos. que são, portanto, locaIizados no campo das rochas in
trusivas.

Levando em consi deração esses dados e a natureza do
diagrama,as amostras de Surubim podem seli nterpretadas como re
presentativas de uma suite íg nea extrus i va, na quaì ocorrem mistu
ras com formações ferríferas.

A interpretação dos di versos dìagramas d.i scuti dos
neste item reforçam a hipótese de uma orìgem vulcano-sedimentar pa
ra a região estudada, sendo que um papel bastante .i mportante f o.i
desempenhado pelas contribuìções de sedimentos químicos, principal
mente das formações ferríferas; no entanto, também é sugeri da a

presença de sed imentos clãsti cos pel íti cos em vãri os diagramas,
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bem como de rochas cãlc.i o-s.i I jcãticas na região

9.5 - COMPARAÇÃO ENTRE A OCORRENCIA DE SURUBI}I E /I JÁZIDA DE CARAIBA

Com a fj nal i dade de comparar os dados quîmì cos da
ocorrôncìa de Sunubim com os da reg i ão de ca ra íba , fo ram efetua
dos diagramas com os resurtados anarîticos de rvrandetta (r9g2). No
te-se que esse autor di st ingu iu, além da seqüônci a mãfi ca-ul tramã
fica mineralizada, uma seqüêncìa urtramãfica à orivina,sem interes
se econômico. No seu mapa geológìco esquemãtìco (Fìg. 3, pg . zg),
podem ser vìstas craramente as seqüânc ias i ndi vi duar i zadas e sepa
radas por gnaì sses bandados.

0 grãfì co AFM de Mel'ni k (ì 982 ), vì s to na fj gura 102,
mostra que a seqtlância de caraíba encaì xa-se nel hor no t,f.)Lend,,,

ígneo geraì de Le rvla itre (r g76) . É ai nda observado que a maior par
te das amostras coincide com o trecho representativo das rochas
extrus i vas, sendo que os tìpos 1ì tolõgìcos cl ass i fi cados como pe
ridotitos e ol ivìna pìroxenìtos, por rvlandetta (r9gz), ajustam-se me
lhor ao ttÍ.)Le.ndt' ìntrusivo, Duas amostras de olivina p.i roxenitos,
considerados como pertencentes ã seqüência 

''i 
nera r i zada (anos tras

6 e 7 do FC-37.ì2), também dìspõe-se preferenciâlmente segundo o
tt f''Lendt' i n trus ivo. Nota-se ainda que os teores de cobre dessas
duas amostras são rerativamente bai xos (r 600 e 720 ppm, res pecti va
mente)' se compa rados com as dema i s I ito ì og ìas mineral izadas, equi
parando-se mais aos teores apresentados pel as rochâs gnãissicas
encaixantes.

No diagrama Mg0 x Al Z03 x Ca0 (F.i g. lO3), observa_se
que os pontos representativos das anrostnas de rochas mineraìizadas
de Caraíba tem o mesmo aspecto daqueles de Surubìm, enquadrando-se
melhor na seqüôncia extrusiva. 0s perìdotìtos s ol i vi na p.i roxenì tos não
mi nera I i za dos estão eng I obados no campo de rochas i ntrus ivas, o
mesmo oco rren do com as duas amostrâs de olivina pi roxeni tos (amos
tras 6 e 7 de lvlandetta, l9B2) mencionadas anteriormente.

0s teores de Fe0 + Fer0, das amos t ras que coìncidem
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com o campo ' de rochas intrusivas são compa tíveì s com os valores
apresentados por Le l'1âi tre (1976) para as mesmas. No entanto, as
amostras de pìroxenìtos situadas prõxìmas ao vértice r"1g0 do dia
9rama ' que pode|i am ser ì nterpretadas ã prìmei ra vista como .i ntru
sivas por estarem situadas próximo aos peridotitos, aprese.ntam teo
res de ferro total muito elevados. Esses teores (23,34% e 1g,57%
de Fe0 + Fer0, ) são muìto superiores aos apresentados pelos pìro_
xeni tos intrus i vos de Le Ma i tre (.]g76) e pelas amos t ra s dos conl
plexos extrusivos mostrados na figura ']03. São a.i nda altamente
mineralizadas em cob re , possui ndo teores de 'l9900 e ì 'ì400 ppm de
Cu, respectivamente, ao passo que um p.i roxenì to com 10,30% de Fe0
+ Fe203 (Fj S. lO¡), apresenta apenas ì0 ppni de Cu.

0 diagrama S.i 02 - Aì203 - Ti0, x t0 (Fj9. ,ì04) apre
senta o mesmo quadro dos anteri ores , ou seja : a maì orì a das ro_
chas da seqüência mineralizada coincide com o ,,ttt¿nd,, extrusivo,
enquanto que os pe.i doti tos e olìvìna pi roxen i tos não mineraliza
dos, com o t'.ttt¿ndtt intrusivo. As duas amostras de orivina piroxeni
tos, consideradas pertencentes ã seqüênci a mi neral ì zada (amostras
6 e 7 de Mandetta , 1982), dispõe-se tambõm segundo o ¡,Í)Le,nd.,, i n_
trus i vo, corn teo res de ferro compativei s, mas com bai xos teores
em cobre,corno jã foi di scuti do. Confonme foi observado a partir
das di scussões dos di agramas anteriores, duas amos tras de piroxe-
nìto poderi am tamb ém ser enquadradas no ,,Í)L¿nd,,, intrusivo, apresen
tando, no entanto, valores anômalos na porcentagem de ferro total,
assim como el evados teores de cobre. Alternativamente, elas tam
b6m poder i am ser i nterpretadas como deri vadas de rochas extrusi
vas, com jmportante contribu.i ção de formação ferrifera.

No di agrama Fe0 *-A l2 03 - Ti 0, x 10 (Fi g. ì05)observa_se,
em I inhas gerais, os mesmos aspectos jã sarientados anteriorment.e.
Merece destaque o fato do ltt'|¿altt representativo das rochas da se
qüôncia não mineral jzada se afastar do polo Ti02, e o referente ãs
nochas mi neral i zadas se aproxìmar do vértice Fe0*.

0 dìagrama S i 0 
Z 

- A I , 0, - ( F e 0 + F e 
Z 

0 ¡ ) (Fì g. t0ì ) sugere
uma predominância do t,tttend,, ex¿rusi vo; a coinðidência dos perido
titos com o campo intrus.i vo; e um comportamento menos defìnìdo pa

ra dois olivina pi roxeni tos não mi nera r i zados , para os doi s orivi
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na p iroxeni tos t idos como pertencentes ã seqüênci a mineraììzada e,
aìnda, pa ra dois p iroxeni tos dessa mesma seqüêncì a.
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A regi ão do Vale do Rio Curaçã apresenta uma comp I e
xi dade estruturar e ritorõgica bastante acentuada, sendo consti
tuída por rochas g r" a n u 1 í t i c a s - g n ã i s s i c a s com zonas migmatizadas
pertencentes ao Compìexo Caraíba. As litologias predominantes nes
sa reg ì ão são compostas por intercaìações de gnaì sses bandados de
composìções granodioriticas a tonalítjcas, que contêm faixas SÁ
bri cas, com gnaì sses reptiníticos, quartzo-fer dspáticos, cordierj
ta-sìl I imani ta-granada biotita gnaisses, anfìboIitos, rochas cãl
cio-sil icãticas e formações ferrîferas bandadas (Lì ndenmayer,ì9gì;
Figuei redo, lgBl; Hasui et al., l9B2; Jardim de Sã et al. I 982 e
Mandetta ' 1982 ) . corpos formados por granu ì i tos de compos ição mi
nera I õgì ca mãfica-ultramãfica, hospedei ros da mi neral ização de co
b re, encontram-se distribuidos ampr amente ao rongo do vaìe, ìnter
calados com os outros ti pos r itoìõgicos mencionados. Esses corpos
formam I en tes de tamanho vari áver (de dezenas de me tro s a vãri os
qui 1ômetros ) , normalmente aì ongadas segundo uma di reção N_S, ten
do sido submetidos ãs vãrias fases de deformação identif .i cadas na
regiã0. São constituídos p.i nciparmente por granur i tos pi roxeniti
cos, norít icos, gabronoríticos e gãbrì cos, com argumas intercara
ções fì nas de granul i tos plag.i oclasîticos.

Granada e grafita podem ser encontradas ìocalmente
em todos os ti pos 'l i toì õgi cos descri tos, oco rrendo de modo disse-
mi nado em certos I ei tos ou zonas.

0s gnaisses granodjoríticos a tona I íti cos são cons
tituídos por bandas fórsicas compostas por microcrínio, p1ag.i ocrã
sio e q ua rtzo e por bandas mãfi cas contendo b.i oti ta, hornbl enda e
hi pers têni o.

As rochas cálcio-sil icãt.i cas são observadas, princi
palmente, na regìão de caraíba (Lìndenmayer, rggr ¡ Figueiredo, r9g1 e
Mandetta ' 1982), sendo compostâs essenciarmente por diops.i dìtos e
olivina mãrmores, a*s vezes com ani dri ta. As associações minerarõ-
gicas encontradas nessas rochas s ug erem que as mesmas teri am se
orìginado a pa rti r de do I omi tos sil jcosos.
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As forma ções fe r rÍfe ra s tanb õm possuem ampla d.i stri
buição no Vale do Curaçã, sendo cons ti tuídas essencialmente po;
cama da s de quartzo e de magneti ta a I ternadas . Fo rma ções f errif e
ras da facies õxido-sulfeto, associadas ãs rochas minerar.i zadas,tôm
sido mencionadas por alguns autores, entre eìes, Hutchì nson (1977) .

0s l epti n itos são consti tuídos prì nci palmente por
feìdspato potãssi co, quartzo, pìagìoclãsio e granada, com banda
mento dado por a ì ternânci a de camadas mais ri cas em qua rtzo com
0utras mais ricas em feìdspatos. 0s gnaisses q u a r t z o - f e 1. d s p á t i cos,
p0r outro lado, são formados essencialmente por p ì a g i o c ì ã s i o , fe I ds
pa to potássico, quartzo, pi roxêni os, podendo conter b jot.i ta; tam
bóm possuem um nítido bandamento formado por ar ternâncias de cama
das mãf icas e félsicas.

0s anfibolitos ocorrem como I entes de tamanhos va
riãveis i nterca I adas nos gna.i sses regionais.

Além dessas litoìogjas ocorrem corpos granítìcos e
veìos pegmatóides, intrudidos em diferentes fases da evoìução geo
lõgica da reg.i ã0, o que pode ser constatado a part.i r das relações
estruturais en tre essas rochas e as dema i s do Compl exo Caraiba.

IO.I - REGIÃO DE SURUBIM

Na ãrea de Surubim proprj amente dita, localìzada
cerca de 40 km ao Norte da Jazi da de Caraíba, os gnai sses regi o
nais fo ram subdi vi di dos em doi s g ru pos a partir de considerações
litolõgìcas,não tendo sido observadas fe ì ções que permitissem a
distìnção de relações e s t r a t i g r ã f i c a s . 0 Grupo r cons i ste de gnais
ses de compos ições granodioriticas-tonal íticas a q u a r t z o - m o n z o d .i 

o
ríti cas ; o Grupo 2 é consti tuÍdo por gnai sses quartzo-fel dspáticos,
cordierì ta-si I ì imani t a - g r a n a d a - b i o t i ta gnai sses e leptì n itos, com
intercalações de anfibol j tos, rochas cãlcio-s.i I i cãti cas, quartzi_
tos e formações ferrÍferas. Encaixados, co nco rda n teme n te ou sub-
c 0 n c o r d a n t e m e n t e , nos gnai sses desses doi s grupos ocorrem os cor
pos de granulitos "mãficos-ultramãficos" que podem conter minera
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1i zações de cobne.

A mi nera 1ì zação de cobre ocorre princìpalmente como
sulfetos de cob re e fenro di ssemi nados nas rochas granuríticas
hospedeiras ' podendo tamb6m ser observada de fo rma mais macìça ou
em veios decorrentes de remobilizações.

Destäca-se na negião a ocorrênc.i a de fonmações fer
ríferas, consti tuídas por bandas de quartzo e magneti ta, local iza
das próximas ao depõsito de surub.im (Fig. 4). Essas rochas tam
bém apnesentam fei ções que i ndi cam vãr'i as fases de deformaçã0. f
associação íntìma de formações ferríferas com rochas mineraliza
das, em ãreas próxìmas a ess e depósi to, foi apontada também por Del
gado e Souza (i975) e Hutchi nson (jg77 ) , entre outros, que mostra
ram.evidências de que as mesmas poderiam ter s jdo ori gì nadas apartir de sedimentações quimicas, com contribuições vuì canogôn.i cas.

Corpos graniticos de dì versos tj pos, com granuìa_
ções e texturas variãveis, distribuern-se ampramente por toda a ãrea;
i ntrus ões bási cas) compos tas por di ques de diabãsio. também ocorrem
na negìão estudada, geralmente preenchendo falhas de d i reção NE_
S l,J . Esses corpos bãsicos, segundo Delgado e Souza (1975), foram ìn
t rud i dos no Cretãceo, sendo, pontanto, posteriores ao desenvol vimen
to dos depõs i tos de cobre na regi ão,

Estruturalmente puderam ser disti ngüidas peì o menos
três fases de deformaçã.0 prástica na ãrea, e uma fase finar res
ponsãvel pelas faì has e fra tura s .

0 conjunto de rochas mineral izadas e encaixantes foì
submeti do a fenômenos de metassomatismo, m jgmat.i zação,além da in
trusão de di versos corpos granÍtì cos . 0 metamorfi smo que afetou a
ãrea estud.ada atìngiu condições de facies granurito, tendo ocorri
do posteriormente epi sõdi os de retrometamo rfi smo e hidroterma I i s-
mo .

A descri ção detal hada de amostras do depõsito de Su
rubim (tes temunhos de vãrì os furos de sonda, amostras de trinche.i
ras, da galeria subterrânea L-L' e de aìguns afroramentos ) permitiu
a distìnção de três unidades r ìtorógicas, com base nas composições
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mi nera I õgi cas observadas:

Unì da de I (fétsica)

Composta por rochas 'ì eucocrãtìcas a mesocrãticas que
engìobam b i o t i t a - p i r o x ê n ì o gna iss es, gna i ss es q u a r t z o - f e ì d s p ã t .i cos,
gnaìsses quartzo- di orít i cos,. com intercaìações de anf ibol.i tos e de
granul i tos gãbricos. Nessa uni dade o co rrem, I ocal mente, nívei s gra
fitosos e granatiferos. Essas rochas apresentam-se ora mais macì
ças e homogêneas,com granuìação méd.i a a grosse.i ra, ora com banda
mento e foliação bem desenvol vi dos, sendo comum a presença
cristais de quartzo estirados e orientados.

de

Unidade 2

Consti tuída por roch as com bandamento bem desenvol_
v ì do , forma do pela alternância de camadas I eucocrãti cas, com pla
gioclãsio ou plagìocrãsio e quartzo estirado or.i entado, com ban
das mesocráticas' compostas por cr i nopì roxêni o, bìotìta, pragioctã
sio, hornblenda e, localmente, ortopiroxênio, em proporções varjã
veis. 0s tipos litoìõgicos prìncipaìs dessa uni dade são compostos
por granuì itos dioriticos, gãbricos, noríti cos e gabronorítjcos,
com intercarações de granul i tos pr agì ocr asíti cos. Bandas granatí-
feras e grafitosas também foram observadas rocarmente nessa unida
de. Ai nda ocorrem proporções variãveis de cr jsta.i s de q ua rtzo es
ti rados e ori entados, dispostos em bandas. Fo ram observadas grada
ções entre os di f ererites ti pos 1i to1óg i cos dessa u n i d a d e , d e c o r r e n
tes das va rì ações nas proporções dos m.i nerais cjtados.

As rochas da Unidade 2 podem, eventualmente, conter
aìguma mineralìzação de cobre, quando se en co n tram .i ntimamente as
sociadas com a uni dade mineralizada, suge.i ndo a exi s tênc ia de fe
nômenos de remob.i Iizaçã0.

Unidade 3 (mineraì izada )

Fo rma da por rochas meso a melanocrãticas, de granu.ì a
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ções va rì ãvei s e texturas granoblãsticas a granolepidobl ásticas,
consti tuídas essencialmente por pl agioclãsio, ortopi roxôni o e bio
tita e, s ubordi nadamente, por hornb I enda e granada, al-em dos aces-
sórios ' 0s di feren tes ti pos l itoìõgicos i denti fi cados nessa dnida
de foram: granuìitos pi roxenîti cos e norít i cos com quanti dades va
riáveis de biotita, podendo chegar a termos verdadeiramente bioti-
títi cos. As rochas dessa unidade cons t ituem as principa.i s hospe
dei ras da mineralìzação de cobre da reg.i ã0.

As rochas da Un.i dade I apresentam contatos gradati_
vos ou di fusos com as da uni dade 2 e b rus cos com a uni dade 3 mine
ralizada! os contatos entre as rochas das Unìdades 2 e 3 são 9e
ralmente gradativos, embora tambén ocorram contatos bruscos, tal
vez decorrentes de transposìções ou de mudanças acentuadas nas com

pos i ções ori gì nais.

0s tipos 1ito1õgìcos descri tos nem s empre são carac
terís ti cos e homogôneos, tendo sido observadas, ãs vezes, rochas
bastante f errif eras.

Deve ser enfatizado que a i nfl uênc i a das f ormações
ferriferas no depõs ito de surubim também foi obs ervada em subsu
perfície, através dos estudos dos testemunhos dos furos de sonda,
que, em certos ca sos, mos tram uma al ternânc ia de camadas de granuì i
tos pi roxeníti cos e noríti cos e de bi oti ti tos com bandas ri cas em

magnetita. tm certas seções delgadas de granuìitos piroxeníticos e

de bi oti ti tos' fo ram observadas quanti dades express ivas de magneti
ta associada aos sulfetos de cob re , sendo que o total de opacos
pode chegar até 50%; a magneti ta encontra-se di sposta em faìxas,
sob a forma de cristais deformados e orientados segundo sua maior
dimensão; essas bandas de magnetì ta encontram-se ori en tadas para-
I elamente ãs bioti tas e aos mì nera i s prismãticos,

0 estudo de seções del gadas de amostras de formações
ferríferas da localidade de pi nhões, prõxirna a Surubì m, mostrou
que as mesmas são constituTdas por aìternâncias de bandas de quart
zo e de magneti ta, onde esses mi nera i s a pa re cen estirados e oli en
tados, com fei ções texturai s semelhantes á-s observadas nos granu
1 itos pi roxeníti cos e noríti cos e nos biotititos di scuti dos ante
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ri ormen te . A l6m dess es minerais predomì na ntes, ainda oco rrem prg
gioclãsios, cl inopì roxôni os, anfiból ios fìbrosos i ncol ores e, em
certos casos' granadas e carbonatos fi nos, to dos geralmente bastan
te "alterados", suger"indo q u e , o r i g i n a ì m e n t e , e s s a s rochas const.i
tui ram misturas de s ed i men tos químicos ferrîferos com materiar pe
litico e com contrìbuições efus i vas. As evidências mì neralógicas
aìnda sugerem uma depos i ção ori gi na I consti tuîda por facies õxido,
óxido-sil icato e óxido-suIfeto.

Formações ferríferas de facjes silicato podem con
ter ìmpur.ezas de carbona tos e õxi dos , sendo di fi ci lmente encontra
das puras, havendo geraìmente todas as transi ções en tre essas fa
cies. Existem muitos trabarhos sobre formações ferríferas banda
das da facies si licato, bem como sob re a i nfl uênci a do metamorf .i 

s
m0 nos s ed i men tos origìnais. Mui tos autores sugerem que a greena_
lìta lrefr +S i 

ag 16 
(OU )g l, contendo ainda uma cerra quant.i da de de

magnés i o e ìmpurezas de arumÍnio, constitui o pri ncì pa ì siricato
de f er"ro p.i mãr 'i o di agenõti co. A ocorrônci a de outros mi nera i s,
tais como estilpnomelano, chamosita e cloritas (rìp.i dolitas), jun
to à greena li ta estaria condi c i onada a quantidades mai ores de
alumínio, devi do a presença de ìmpurezas de materi al pelitico no
sedimento químico orìginal. Com o aumento da temperatura,chegando
a cond j ções de metamorfi smo de alto grau, poderi am se origìnar,
nessas rochas com ìmpurezas pelíticas, minerais como granada (al
mandi na ), al ém de pì roxônios fer^ríferos, faialita e, em certos ca
sos, hornbìendas,a partir dos pri ncipais silicatos prìmãrios dia
genõti cos. Em rochas onde o conteúdo de Mg0 õ mais el evado, pode
se formar piroxênio no lugar da faialjta (Meì'nick, ì9g2), Este
pa rec e ser o caso das formações ferrîferas de Surubim, onde, êfi
certos casos, es tão presentes ortop.i roxôn ì os e granadas, não ten
do sido observada a faial ita.

Gradações en tre as di versas facies de formações fer
ríferas foram descri tas na reg ì ão por Hutch ì nson (1977) e Figuej
redo (1981)' Faixas de magnet íta orientada, que ocorrem intercara
das ãs rochas com minerar ização de surfetos, podem representar tran
s ições entre certas facies. Junto ãs magneti tas foram observados
sulfetos'tais como carcopirita, bornita e pirrotita, entre outros,
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muitas vezes numa relação de întima assoc i açã0. A presença deiimenitas e dos vários minerais mãficos descnitos po.de, a.i nda,sugerir uma con tri bu i ção vuìcanogônica.

A contribuição perítica também é evidenciada em certas rochas c ã r c i o - s i r i c ã t i c a s de surubim, que apresentam minerais
tais como. fel dspatos, hornbl enda, fl ogopi ta e,/ou biotita e grana
da, índicando que A1 ZO3, KZ0, Fe0 e NarO estjveram presentes, ori
g ina ì men te, em consti tuintes argì r osos ñisturados, em di versas pro
porções, aos carbon.ãti cos.

10.2 - c0MposrÇÕES QUfHrcAs E DTAGRAMAS DE vARrAÇÃo

0 estudo das compos i ções quîmicas das rochas de Su
rubim e dos vãrj os dìagramas de variação rea I i zados com bas e nes
ses dados tamb ém s ugere que, orìginaìmente, ocorreram mi s turas mecâ
nicas de rochas provenientes de sedimentação quimica (rochas .u"bonáticas, c ã l c i o - s i r i c ã t i c a s e formações ferríferas ) com .i mpurã
zas peìítìcas, al6m de contribuìções vulcanogênicas.

Dados de anãl ises químicas das rochas de Surub.im,mos
tram que as mesmas apresentam,geralmente, composições bastante djsti ntas das mõdj as de roch a s ígneas, i ntrus i vas e extrus.i vas, de
Le Maitre ('ì976), contendo, em mu i tos casos, quanti dades de ferrototäl anormalmente el evadas.

0bservações i mporta n tes foram obtidas a través dos
seguintes dj agramas de var^iação:

a) No diagrama tog(SiOZ/A1 
ZO 3) versus loS 

L 
( C a 0 + N a , 0 ) / K o 0 I de

Garrets e Mackenzìe (ts7ti,obs..uu-r. qr. o, ooÍ,0, l.ir.r.nru
tivos das amostras de Surubim abrangem tanto o campo de diferen
ciação de rochas Ígneas basãr ti cas, como os de di versos tipos de
rochas sedìmentares; deve ainda ser ressaltado que as amos tras degranulitos pi roxeníti cos que apresentam va I ores mais el evados em
log (Si 0rlAl Z0¡ ), " 

que se en co n tram na di reção do canpo dos quart_
zi tos, são tamb6m bastante ri cas em Fe0 + Fe2O3.
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b) Nos diagramas rearizados a partir dos números de Nigg'ì .i (F.i 9s.
62 a 7I )' em muitos casos ocorre um grande espalhamento de pon

t0s, embora, ocasionalmente, pos s am ser suge.i das a ìgumas tendên
cias i ndi cati vas de di ferenci ação magmãtì ca para determi nados ti
pos I ì tol ógicos. As di sper"sões observadas mos t ram que, provavelmen
te' devem ter ocorri do variações químicas importantes ciurante os
fenômenos metamõrfìcos, metassomãticos e hidrotermais. Indìcações
de movimento de ãlcalis, Þossì velmente responsãveì peì a albitjza
ção de pì agì ocl ás ios, e de me tas soma t i smo potãss i co são obtidas,
principalmente, a partir dos diagramas alk versus mg e k versus mg
(Fi gs. 6B e 69)i no entanto, o efej to desses pro ces sos tambõm po
de ter refletido em outros er ementos, o que 6 observado atravõs
da dj s persão de po ntos existente em vãri os diagramas.

0 grande espalhamento de pontos tambõm poderia .i nd.i
car a exj stêncj a de variações químicas ori gì naì s, s ugeri ndo uma
seqüôncia constjtuída por derrames vulcanogônicos, eventualmente
diferencjados, com intercaìações de sedimentos químìcos e clást.i
cos. Essa seqüênci a, posterj ormente s u bme t.i da a proces sos de me
tassomatismo' metamorfismo e hidrotermarismo, terìa suas feições
originais, jã muito comp I exas , bastante ob I i teradas.

c) Dì agramas de õxi dos e el ementos vers us Mþ0

Foram identif icados doi s ', Í.n¿ndt: r, relativamente bem
definidos nos dìagramas Si0", Fe0*. Na ^0, Cr e Ni vers us Mg0, ape
sar da ocorrênci a de um ..rlo ..outn.ránro de pontos: um calco al
cal i no, para rochas não minerarizadas da uni dade 2 e outro toreiti
co' para os granulitos noríti cos e pi roxeníti cos da unidade 3. N;
entanto ' o acentuado enri quecimento em Fe0* das rochas de Surubim,
se c0mparadas com outras s ui tes tol eiticas, bem como o certo espa
I h amen to de po n tos obsenvado mos tram que essas tendônci as podem
não ser decorrentes de der i vação essenciarmente ígnea, mas sim de
misturas que poderì am conduzi r a resur tados semerhantes. Deve ser
ainda acentuado que, nos dema i s dì agramas, nenhuma tendênci a pode
ser i denti fi cada, havendo grande dì s persão de pontos, provavel men
te decorrente de variações químìcas nas rochas oli ginais.
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d) Di agramas de õx i dos vers us Ti0,

Tamb ãm nesses d.i agramas ocorrem grandes dì spersões
dos pontos representativos das amos tras de surub im, mas novamente
é acentuada a importância do ferro nas mesmas.

0 fato de terem sido i dentj ficadas a I gumas tendên
cìas que, no entanto, não definem proprìamente seqüôncias de difã
renciação magmãti ca s ugere uma certa mobilidade do prõprì o titâ
ni o, decorrente de processos metassomãti cos , metamórfi cos e h.i dro
termajs, ou que as rochas originais não constituiram apenas suites
igneas ' mas sjm mistunas mecânì cas, o que ìmpr i carja na exìstõn
cja de ampl as va ri ações químicas nas mesmas.

Nos diagramas Ai 203/'ti 0, e Ca0/Ti0, versus Tì0r, ob
servâ-se que certos tìpos litolõg.i cos segu€m os ,,ttte.nd^,, dos ba
saltos das cadeias Médio-0ceânicas (M0RB), embora com mais ba.i xas
quanti dades em 41,,0" e em Ca0. No entanto, a razão Ca0/Al ^0^ en¿3 ¿ Jcontrada nos basal tos das cadei as médio-oceâni cas aprox.i ñaIs e ¿e
0'B' segundo dados de Nesbi t et a1. (r979), sendo bas tante distin
tas das obti das para as rochas de surubim que se encontram nesse
"tttQ.ndtt, as quais variam de 0,04 a 0,5ì. Mais uma vez, portanto,é
possível que essas tendênc i as sejam resur tantes de compr exas inte
ra çõe s entre as rochas origìnais, não tendo si gni fì cado genét.i co
precìso.

e) Di agramas de dìscriminação entre as s éri es de rochas
cas (Miyashiro, 'l97 4 e j975 e Kuno, ,l950 e ì968)

basãl ti

Também a utì I ização des s es outros d.i agramas não per
mi tiu a precisa caracteri zação das rochas da regi ão estudada; em

certos diagramas, taì s como Si0, e Fe0* vers us Fe 0 
*7MgO (Fì 9s. gz

e 93) (Miyashiro, 1974, 197s), dois t'thønda 'r distjntos foram obti
dos: toleitìco, pa ra granur i tos pì roxenítì cos e norít i cos e certos
biotititos da Uni dade Mi neral izada, e calco-alcal ìno, pa ra granu
litos noríti cos, gabronorÍti cos e gábricos e pa ra a lguns biotiti
tos da unidade 2. No entanto, em outros d iagramas utiIizados pelo
autor, tamb6m importantes para a s epa ra ção dos ti pos de basaltos,
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os p.ontos representativos das amostras de Surubim apresentaram
uma dispersão cons i derável , não tendo s ido i dent ifi cada nenh uma
tendência es pecifi ca. Portanto, as tendênc ias ob ti das nos primeì-
ros diagramas não necessariamente indìcam seqilêncìas de d.i feren
ciação ígnea, Llma vez que mjsturas de rochas efusivas com forma
ções ferríferas e outros t.i pos de sedimentos podem conduzi r aos
resu I tados observados.

A mesma dispersão de pontos foi obtida nos dìagr"a
mas (Nar0 + Kr0) versus Si0r; Si0, versus SI; Fe0 + Fer0, versus
SI (SI = 100 Mg0/Mg0+Fe0+Fer0,+Nar0+KZ0) e AFtvt ,de Kuno (19S0 e

1968) (Fìgs. 94 a 97), os quaìs tambõm permìtem a distinção entre
os tipos de basalto. Atravõs desses d.i a g r a m a s , o b s e r v o u - s e que exis
te um enriquecimento em ferro totâl mui to s uperi or ao que serìa
esperado para rochas tol eiti cas e val ores de Si0, em vãr.i os ca
sos infeni ores aos apresentados por essas mesmas sér.i es. No dja
grama AFM,observa-se que aigumas amostras da Unidade Mineralizada
encontram-se no campo toleíti co, enquanto que a maì ori a das rochas
das seqüências não mineral izadas es tão si tuadas no campo cal co-al
calino. No entanto, tamb6m a partir desse gráfico,fica evidencia-
da a contribuìção das formações ferríferas e de outros ti pos de
sedimentos' a través do carãter al tamente ferrífero de certas amo s
tras e da grande dìspersão de pontos. Essas contr'i bu.i ções podem
ter mascarado tota I mente os di agramas, de modo que qual quer inter
pretação genéti ca deve ser realizada com bastante cautel a, poìs
nem s emp re conduzem a conc I usões corretas.

f) Diagr"amas utilizando parâmetros de Nancy

A uti I i zação de outros dì agramas ma.i s compì exos,que
del i mi tam campos de rocha s ígneas e sedjmentares (La Roche, l96g;
Leterrier e La Roche, 1972) e que di scrimi nam as séri es de rochas
ígneas (La Roch e e 0hnenstetter (1979), tamb ém não levou a inter-
pretações defjnitivamente concjusivas quanto ã origem da seqüôn
cìa estudada. Nos pri mei ros, foì observada uma g rande dispersão
de pontos, os quais se localizaram tanto em campos ígneos como se
dimentares. No diagrama FPY* versus FGI* dè La Roche e 0hnenste tter
(1979 ) (F.i g. 99 ), f oì observado um ,,t¡tend,, def i ni do por uma curva
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que passa pelo campo das I avas komatiiticas, mas que segue a dire
ção de di ferenci ação dos to r eítos , sugeri ndo ou que existiram gran
des variações quími cas nas rochas ori gì naì s, ou que fenômenos
tais como metassomati smo e mi gmati zação causaram modi f icações nas
composìções das mesmas. Esses diagramas, portanto, podem sugerir
uma origem vulcano-sedimentan pa.ra a seqüêncìa estudada, cujas
compl exas re 1ações quimi cas atuais refl etem os processos metamõr-
ficos, metassomãticos e hidrotermais que afetaram a regìão.

g) 0utros dì agramas

Vár'i os diagramas tri anguì ares evi denci aram que uma
ori gem vul cano-sedimentar 6 a maìs apropri ada pa ra expì ì car as se
qüâncias estudadas I entre eles destacam-se: S.i 0r-A ìr0r-(FeO+FerOr) ;
AFM de Mel'njk (1982)i Mg0-Alr0r-Ca0; Si02-AlrOr-riirxrO e Fe0_
Al Z03-Ti 0rxl0.

A parti r des s es diagramas, observa_se que a maiorja
das amos tras de surubim es tá s i tuada no campo das rochas extrusi
vas (segundo comparações com dados de Le Maitre, .ì976).

As r^ochas mj neral i zadas encontram_se, entretanto,na
extensão desse t'tttønd', em di reção ao campo determinado pel as for
mações ferrÍferas, também representado nos vãrios diagramas. E;
certos casos ' observa-se ta mb ém a importância das contribuições de
sedimentos cálcio-siI i cãti cos e de mi sturas com rochas pelíticas,
poìs os pontos representati vos das amostras de Surubim deslocam_
se do campo ígneo extrusivo,.em di reção ora ao vérti ce Ca0 ora ao
41203, no dì a g rana Mg0-A1r0r-Ca0. Al gumas rochas a pa re n temen te se
encontram no campo intrusivo em certos di agramas i no entanto, es
sas rochas ou são de natureza cãrcio-si r icática ou têm teores de
ferro mui to el evados , não compatíveis com a médi a apresentada por
Le Maitre (1976) para rochas intrusivas, evidenciando uma vez mais
a ìmportânci a da contri bu ição das formações ferríferas na regi ão.

Es ses mesmos dì ag ramas tamb ém foram efetuados para
as rochas de caraíba, tendo sido uti l izados os dados químicos de
lYandetta (1982) (Fi gs. r0r a 105 ). A parti r da anãr i se conjunta
desses diagramas e dos obti dos pa ra a ocorrônci a de Su rub i m, oS
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segui ntes as pectos podem ser sugerj dos:

l. Em ambos

lhor^ com

depõsitos,as amostras mi neral izadas aj us tam- s e me

" flte.nd" extrusi vo.

2' As quatro amos t ras de peri do ti to e as t rês de o r i v ì n a - p ì r o x e n 
.i

to da seqüênci a não minerarizada de caraíba coi nci dem com ,n,,

" Í)L¿nd', ìntrusivo. Esse parece também ser o caso das duas amos
tnas de oì ìvina-piroxenito da denomi na da "Seqüênc.i a Minerar i za
da" de l'landetta (r992), apesar dos ba i xos teores em cu apresei-
ta dos pel as mesmas.

3. Piroxenitos da seqüôncia minerar izada de caraíba são mais rìc.s
em cobne quando os teores de Fe0 + FerO, aumentam atì ng.i ndo va
lores acima dos compativeis com rochai igneas Oe semelhante
classjficaçã0.

4. 0s gnaì sses bandados de Caraíba encon tram_se local i zados no
campo das rochas igneas extrus i vas mais ãcidas.

5. 0s granulitos " m ã f i c o s - u r t r a m ã f i c o s " da ocorr ênci a de Surubim
apresentam, em mui tos cas os , teores de Fe0+Fe2 03 superjores aos
das amostras equì va I entes de Caraíba. Deve sér obsenvado que
os teores de ferro de al gumas dessas amostras de Caraíba jã
são superìores aos normalmente encontrados nas rochas ígneas,

6. A contri bu ição de formações ferríferas na seqllência derivada
de rochas íg neas extrus ì vas de Surubim f o.i mais acentuada do
que no caso de Caraiba, onde seu efei to 6 menos pronunciado.

7.0s dados observados rnostram relaç.ão entre a mjneraììzação em
cobre e a contni buìção sedimentar"., princ.i palmente quando esta
ã cons ti tuida por forma çõe s ferriferas.

8' 0s dados ainda s ugerem que a seqüênc ia vu r câni ca extrus i va de
Surubim foj a mesma de Caraíba, devendo, no entanto, ter ocor_
ri do variações facioìõgicas na seqüência sedimentar assocìada.
Assim, em Ca raiba parece ter sido bastante proem.i nente a con
tribuição de sedimentos químìcos carbonãticos, puros e ìmpuros,
que a pa re cem em meno r escala em Surubim. Tarnbém devem ter ocor

os

um
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rjdo variações faciológicas nos sedimentos ferrîferos,que teriam
cons ti tuído facìes õxi do, ó x i d o - c a r b o n a t o , õxido-silicato e
sul feto. Alguns ti pos dessas for mações ferríferas fo ram obser-
vados em vãri os testemunhos de furos de sonda estudados, sen
do repnesentados atuarmente por" bandas de magneti ta em certas
rochas mineralizadas, sugerindo fãcies óx.i do e õx.i do_sil.i cato,
com pres ença de sul fetos em mai or ou menor escala.

Deve aj nda ser mencìonada a presença de contribuições pelí_.
ticas na seqüôncia orìginal; pelos dìagramas di scuti dos, observa-se
que essas contri buì ções foram mais ì mportantes na regìão de Su

rubìm. A presença de sedimentos pe1îtì cos origina.i s pode se.r
prìncì paìmente observada no dì agrama Mg0-Al203-Ca0, através de
um des I ocamento dos pontos, que, em certos casos, se afastam
do tttte.ndtt ígneo extrusivo para o polo aluminoso do trjângulo
compos jcional. Al ém disso, a pres ença de graf .i ta, em alguns tì
pos litolõgicos, sugere que em certos .i ntervalos pode ter hav.i
do a depos ì ção de s edi mentos períticos, ocasionarmente canbono
sos. tsse mesmo diagrama ai nda s ugere uma certa mi s tura com ro
chas cãlcio-sil icãticas, obs ervada através de desvìos para o po
lo Ca0 do mesmo.

9. Na reg i ão de Caraiba é ainda provãvel que tenha ocorri do a in
trus ão de rochas mãficas-ur tramãfi cas na seqüôncia vu rcano-se]
dimentar, o que justif.i caria a presença de ,ttt¿nd¿,, intrusivos
em vári os di agramas analisados. Essas amostras apresentam bai
xos teores de Cu, confirnando os argumentos anteriores de ori
gem vuì cano-sedimentar para a m.i neral.i zação prìmãria.

A reì ação entre a mi neral ì zação de cobre e os teo_
res de ferro nas amostras de caraíba pode ser vista na fìguna 106.
Por meio desse diagrama observa-se que pa ra as amostras mineral i-
zadas (com teores de cobre maiores que 0,3-0,4%) existe uma corre
lação posi tì va en tre as porcentagens de Cu e de Fe0+Fer0r. tntre
as amostnas não mineralizadas, por outro lado, vô-se que algumas
são mu ito ri cas em ferro enquanto que outras possuem quantìdades
bastante vari ãveis de FeO+Fe203. Entre as primei nas, destacam-se:
algumas rochas classificadas por Man de t ta (l9gZ ) c omo ol jvina pr
roxenitos, as quais, nos diagramas triangulares dìscutìdos, coin
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cjdjram melhor com o ,ti.)LQ.ndt' intrus jvo, inclusjve com teores
de ferro compatívej s aos apresentados por Le Ma i tre (1976); e
dua s amos tras de pi roxen itos grossei ros com teores de Fe0+Fer0,
de 1B,lB e 18,46%,considerados anômaros uma vez que o varor de
Fe0+Fe203 apresentado por Le Ma j tne (1976) pa ra p.i roxeni tos é ¿a
ordem de l2%. Essas rochas foram consideradas por lvlandetta (l9gZ)
como deri vadas dos prõp rì os pi roxeni tos da seqüênci a mineral j zada,
atravãs de processos isoquímicos de rec.i star ìzação que ocorreram
na facies granul i to. por outro rado, Hutchì nson (rg77) cons.i dera
sua formação a parti r de i ntrusões que ocorreram num estãgìo tar
dio da histõria metamórfjcâ, umâ vez que não apresentam feiçoes
de compressão e gnaissificaçã0. Es sas i ntrusões teri am s.i do origi
nadas a partir de "magmas" gerados pelo metamorfi smo, atravõs da
fusão parcial de algum tì po de formação ferrífera de composìção
particurar. Es ses "magmas " teri am sido então i njetados em fratu-
ras, pl anos de acamamen to ou outras descontinu.i dades,

A hì põtese de uma ori gem a parti n de rochas m.i stas,
com contribuìções de forma ç ões f erríf eras,expl.i cari a os teores de
ferro anômal os apresentados por esses pi roxen i tos grosse.i ros.

En tre as amos tras que a p nes en tam quanti dades vali á
veis de Fe0+Fer93, destacam-se princ.i pa I mente os gnanul i tos gabro
noríti cos, incluidos na seqüônc ia mì nerar i zada de Mandetta (19g2),
embora a maioria das rochas anar isadas pos s ua teores de cob re mui
to baixos.

Certas re I a ções entre as quantidades de cobne e deferro tamb ém podem ser observadas pa ra as rochas mineraIizadas de
Surubim, embora o dì agrama Cu versus (Fe0+Fe203 ) (fiS. 107) apre
sente major dispersão de pontos, p ro vave I me nle dev.i do a processos
de remobiììzação de sulfetos,decorrentes de fenômenos metarnõrficos,
metassomãti cos e hidrotermais que são mais acentuados nesse depó
s i to .

Considerando-se as rel ações extraídas des s es diagra
mas, bem como a freqüente observação de sul fetos associ ados a õxi
dos de ferro e titânio nos estudos das seções poììdas e a presen_
ça de f inas bandas de nagneti ta ar ternada com granul ì tos piroxeni
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ticos, noríti cos e a rguns biotititos da unidade Mineraliiada de
Surubim, pode-se sugerì r que certos t.i pos de formações ferriferas
possiveìmente t íveram um paper preponderante na origem da minera-
ì ização de cob re . A associação de magneti ta com cal copi rj ta e bor
nita, a presenÇa de menores quantidades de pìrrotita e ra ra pìr.i
ta, observadas em aìgumas amostras, sugere que: fonmações ferrífe
ras da f acies õxido-surfeto do tipo vulcanogônìco, com importantes
contribuições de sírica e arumina originais a través de ìmpurezas
pe I íti cas e/ou da ocorrência de tufos, responsãveìs pera f ormação
de certos silicatos presentes nessas rochas que podem chegàr aconstituir facies si r icato-surfeto ou transicionais, são as ma.i s
s ì gni fì cati vas do ponto de vi sta da mineralização; assjm, onde os
sub-ambientes de depos ição permì t iram o desenvorv.i mento dessas
fo rma ções ferriferas, po dem ser potenc.i almente encontradas quan_
ti dades sì gni fi cativas de cobre.

A ì mpo rtânc ì a da contribuì ção das fo rma ções ferrífe
ras na mineraììzação também é sal ientada a través dos dados de ter
ras râ ras, ob t i dos por Fi gueì redo (l9gl). Esse autor mos trou que
pa ra uma am0s tra de granuiìto pì roxenít ico minerar izado da Jâzi-
da de Caraíba, os padrões de terras raras ob ti dos foram muito se
mel hantes aos apresentados pel as formações ferríferas, como po ¿ã
ser visto na figura ì6 daque le trabalho. Essa amos tra possuì ajn
da um teor de ferro total bastante elevado (S4,gg%) , que serìa
anormaì para rochas piroxeníticas de derivação apenas ígnea. Atra
vés des s es da dos, o autor sugere que pel o menos partes do m.i n6rio
de caraíba poderi am ter sido ori gì nadas a partir de fo rmações fer
ríferas portadoras de cobre, possivelrnente de facies silicato-suì
f eto.

ì0.3 - filINERALIZAçÃO

A mineraììzação de cobre de Surubim ocorre sob a for
ma de sul fetos di ssemi nados, ìocalmente remobi I i zados. E consti
tuÍda pri nci paìmente por calcop.i rìta, bornìta e idaita, além de
sul fetos secundãri os, tais c omo calcocita, di genì ta, ani I ita,djur
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leita e covelita' fornados a partir daqueres minerais. Esses surfe
t0s encontram-se associados pr.i ncìpaìmente ã magnetìta, p.i rrotita
e pentì andi ta e, ocasionalmente, ã pìrìta e arsenopit ita; podem
tamb6m engl obar tel uretos de níque l, cob re e chumbo.

A presença de melon.i ta (ltìTer) e altaíta (pbTe), as
soci adas ãs carcopi'i tas e borni tas, e de ier uretos do tì po r.ickardita 

!Crl,44T.) ou weì ss i ta (Cu2_xTe) que res u I tam de reações en
tre melonita e sulfetos de cobre e ferro, tambérn pode ser signifi_
ca ti va pa ra o es tabe r eci mento da gênese das rochas minerar.i zadas.
0s te I uretos eng l0bados ou associados a sulfetos de cob re e f erro
têm s ido descri tos em mineraìizações reracionadas a ravas e tufos
de na tureza basãr tica e andesíti ca contendo var ores eìevados
de telurio (Ebner", l97g). Também tem sido relacionados de modo ge
nóri co a rochas de natureza exalativa_sedjmentar (Bu rke, l9g0).
Em mui tos casos, a presença de tel uretos em certos depos i tos foi
utj l i zada para a determì naçãô do carãter vulcânico dos mesmos
(Bouladon e Picot, r96g), embora esses minerais também tenham sido encontrados em mi nera ì izações ner aci onadas a rochas ì ntrusi vas

b ã s i c a s - u r t r a b ã s i c a s e a depós itos hi droterma.i s (Sindeeva, r964).
Po rtan to , a ocorrência desses mi nera i s no depõs i to de Surubim porsi só não pode I evar a uma caracterì zação def .í nitiva de sua gêne
s e' uma vez que a reg ì ão sofreu i ntensos fenômenos de recristaì iza
çã0, além de processos metassomãticos e hidrotermais que ,.;..;;
ram suas característi cas orìg.i nais. No entanto, a presença de teluretos aliada aos outros aspectos jã di scutì dos po de reforçar a
hi põtese de uma origem vulcano-sedimentar c omo a ma.i s p rováv e ì para expl ic.ar as comp lexas reì ações observadas.

10.4 - DISCUSSOES SOBRE O PROVÃVEL AMBIENTE REGIONAL

0s estudos regionais e I ocai s, bem como as observa_
ções apresentadas por Hutchinson (1977) e F.i gue.i redo (r976 e r98r)entre outros, Çue mostrâram a ìmportância da presença de litologìas c á l c ì o - s i r i c ã t i c a s , formações fe rrífe ra s e gna'i sses metasse-
dimentares intimamente associ ados ãs seqüências mineralizadas, su
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gerem um ambiente originar onde foi possíver a arternância de se
dimentos quími cos e crãsticos com rochas de na tureza efusiva.Even
tualnrente, podem ter ocorrido variações faciorõgicas na seqüência
sedimentar associada às rochas efus i vas, reracionadas aos d.i fenen
tes sub-anrbíentes na bacia de sedimentação; tambõm é possívet quã
tenham ocon.i do interdigitações devido a provãveìs fases de trans
gressão e regressão marinhas. portanto, podem estar presentes, as
sociadas ou não , d i feren tes facies de formações ferríferas, com
0u sem mi ne ra ì ì zação de cob re, além de rochas cãlcio-si I icãticas
e intercaìações peì íticas ocasionalmente com grafìta. A importân
cia da contri bui ção de cada um desses ti pos litológicos serìa con
dicionada peìo posicionamento na bacia de sedìmentaçã0. Tambámfoi evi denc iada a ocorrênci a de rochas i ntrus i vas de na tureza máfi ca - u I tramãf i ca , principaimente na reg i ão de Caraíba, qu., no .ntanto, não se encontram mineral izadas.

Deve aìnda ser ressa I tado que no depós i to de Suru
bim as intercalações en tre os diferentes ti pos ì ì tor õgì cos são ge
ralmente pouco espessas (espessuras c e n t i m é t r^ i c a s ) , ao contrãr.i odo que ocorre em Caraíba; alõm disso, a contrjbuìção de rochascálcio-siricãticas pa rece ter sido mais importante na reg ì ão de
Caraíba. Essas caracterîsti cas seriam expl jcadas a tra vés do posl
cionamento des ses dois depós i tos, que ter i am se desenvol vi do em
sub-ambi entes di sti ntos da bacia de sedjmentaçã0.

0s elementos tais como Te, Cu e S poderiam ter pro
vindo de fon tes exalativas que teri am contri buido para a precìpi_
tação de formações ferríferas cupríferas, ou ai nda das prõprìas ro
chas vulcânicas, através de processos de ljxjvìação dev j do u .oi
vecção de fl ui dos, causada por gradì entes térmicos p róx ì mos ã ,,per^ficìe, conforme vários moderos e discussões apresentados na riteratura (Goodwin, ,l961, 1973a; 1973b; Gross, 1973; Hutchin
son, 1977 e Ladeì ra, l9gS, entre outros).

As di versas fases de defo rma çã0, com transpos i ções e
dobramentos comprexos, que atuaram na seqüência vurcano- sediruntar^
causaram estiramentos e ruptura dos corpos mineralizados e das outras un ídades, conferi ndo aos mesmos a geometri a atualmente obser
vada e dificul tando as j nterpretações estratjgrãfìcas.
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t0.5 - c0NDrÇ0ES DE METAMoRFISM0

10.5.1. Metamorfj smo progressivo

As rochas mjneral ìzadas e enca ì xantes da regi ão fo
ram submet idas a metamorfismo de facies granuì ito, co n fo rme estu
do das pa ragêneses mi nera i s e determ inações das condi ções de pres
são e temperatura atravõs de aìguns m6todos de geotermometrja/baro
metria

Nos granuìjtos da composição "mãfica_ultramãfica,,das
unidades 2 e 3' nos gnaisses da unidade r e nas intercaìações cãrcio-si I icãticas, foram observadas associ ações mìnera1ógicas canac
terís ti cas da zo na regì ona I do hiperstônìo (metamorfi smo de altograu) segundo l^Iinkl er (1977).

Entre as prìnc.i paìs associações obs ervadas nos granulitos das uni dades 2 e 3 des tacam-se: ontopi roxênio + crinopiro
xêni o + plagiocìásio 1t quartzo); ortopì roxênj o + cl inopìroxênìo +
hornbl enda (l õxidos de Fe e Ti); ortopiroxônio + clinopiroxônìo +
hornbl enda + plagiocìãsio; ortopiroxênio + hornbl enda + plagioclã
sio (1 óxi dos de Fe e Ti ); granada + ortopi roxênio + plugio.tario
(1 qua rtzo); granada + b ioti ta + ortopi roxênio (t quartzo); horn
bì enda + biotita + ortopìroxênio + plagiocìãsio; biotita + ortop.i
roxênjo + clìnopiroxênio; biotita + cl.i nopiroxênio + p.ì agioclásio;
ortopiroxênio + magneti ta + hercinita.

Nos gnãì sses da Uni dade I ainda es tão pres en tes as
seguintes assocjações: plagìoclãsio + feldspato potãssìco + quar!
zo + ortopiroxôniol e fe ìds pa to potãssico + quartzo + ortopirox6
nio + biotita.

Também são caracteristicas de facies granul.i to as
col orações castanho escuras das hornbr endas e marrom avermer hadas
das biotitas' As vari ações de coìoração desses mi nerai s são at.i
buídas ãs mudanças em sua compos ì ção quími ca, em função das con¿i
ções de metamorfismo (Miyashiro, 1973; Hyndma n, 1972¡ Spear, ì98ì;
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Guidotti' 1984). No caso dos anf ibõr ios, Spear (r98r) mos t ra que
ocorre um acréscimo em Ti, Na, K, Altotal e AllV e um decrõscimo
em Si com o aumento de temperatura, e .i ndica,ainda,que âs composi
ções desses minerais são fontemente dependentes de p e f0r. Quanto às biotitas, sua coìoração avermelhada deve-s., .n] grunoe pal
te, ao seu e I evado conteúdo em Tì 0, em metamorfj smo de alto grau
(Guidotti, 1984).

Muitos autores mostraram que as temperaturas das rea
ções de desidrataçã0, que levam ã formação de pìroxênios, dependem
fortemen te da rel ação entre pH 

20 a ptotul, s endo anormalmente ele
vadasquandoPH2o=Ptota1;nðentuniò,emcondiçõesdeP¡1,9<<
Ptotal, necessãriaspara a formação de granulitos, as reações de
desidr"atação ocorrem em temperaturas compatíveìs com as que podem
ser atingì das no metamorf ismo reg.i ona 1.

Atrav6s dos es tudos de Sen e Ray ('l971a e l97lb),
Spear ('l981) e Choudhuri ('l984), observa-se a importa-ncia dos fa to
res tais como atividade de Si0, e pressão parcìaì de H20 nas ..g
ções de q ueb ra das hor"nblendas. Foi observado que um aumento da
ati vi dade de Si0, e um decréscimo em p¡r6 favorecem a transforma
ção das hornbl endas em piroxênio. Deve s'er enfati zado que o a umen
to nas atividades de Si 0, poderì a es tar relacionado à pnocessos
de anatexia, tendo a síìica provi ndo de uma fonte externa; aìnda
poderi a ter sido causado por um acréscimo da fugacidade de oxigê
nio, pois com isso ocorreria a oxidação do Fe2+ produz.i ndo õx.i dos
de ferro e titânio. No caso de Surubim, a ocorrência de quartzo l.i
vre intersticial em alguns granuìitos norîti cos, gabrono"iti.o, .,
em cent0s casos, piroxenitìcos, com po uca honnbl enda, parece ser re
fl exo da composição químìca origì naì, uma vez que os va I ores de
f0, durante os eventos metamõrfi cos não são muìto el evados, loca
Iizanoo-se próximos ã curva tampão QFl,l; tamb6m não pode ser descarta_
da a possibilidade de ter h.avido ìntrodução de sírica de uma fon
te externa, o que é evidenciado peìa presença freqüente de veios
pegmatõìdes deformados e de ììtologias m.Í gmatizadas, o que, ainda,
expl i cari a a ocorr6ncia de pìagìocìásios maìs ãci dos do que os es
perados pelas reações de des i drataçã0.

Esses dois fatores são especìa lmente importantes nes
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sas reações, uma vez que podem fazer com que as mesmas se compl e
tem; assim, rochas mais ricas em quartzo origìnariam associaçôes
fi nai s, pobres ou sem ho rnb l enda , Essas associações foram observa
das em alguns casos nas amostras de Surubim.

A 1g umas das reações repres en ta t i vas da quebra das
hornbl endas e que expl icariam certas associ ações observadas em Su
rubim fo ram dÍscutidas por Sen e Ray (197'l), Spear (l9Sl) e Choud
hur"i (1984).

As temperaturas obtj das por Spear (l9Bl ), para essas
reações de desidrataçã0, fo ram as seguintes:

a) prì mei ra aparição do c1.i nopÍroxônio

1) f0, controlada porQFt4: T= 768r80c/pf= I Kb e T= TSBrBoC/pr= 2Kb

2) f0, controlada por t^IM: T = 775 t lioc/e, = 2 Kb

= 735 l\oc/pf=2Kb e T = 738t 9oc7R, = 3.g ¡g

do ortopiroxênio

por QFM: entre 780 e a00oC/e, = I Kb

>8o5oc/Pf=2Kb

por l,JM: T = 798 r l0oC/pf = I Kb

estab iI i dade da hornbl enda

por QFM: T = 917 ! goc/pf = I Kb

2) f0Z controlada por l^lM: T = 908 t 90C/V, = I Kb

3) f02 contno lada por

b) primei ra aparição

1) f02 controlada

2) f0Z controlada

c) l imite supeni or de

l) f02 controlada

0 mesmo autor mos tra que
sílìca pode causar um decrõscimo de até
tìdas; aìém disso, cãl cul os utjl.i zando
fornecem temperaturas em tonno de 7000C

um a umen to na ativìdade da

50oC nas temperaturas ob
condições de P¡1r¡ < ptotal
a 2 Kb para a primeì ra

HM:

T

T
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apanição do cl inopiroXônio, quando Xgr6 ; 0,S. Essas temperatu_
ras podem ser ajnda inferiores pana valores ma.i s baixos de X¡1r6.

Choudhuri ( l9B4 ) mostra a influôncja de X¡rO numa
das reações de quebra da hornblenda (Fig. ì08), concìuindã-qru, em
condi ções de P e T de faci es graRul i to, pequenas quantidades de
ãgua estabiljzam ess e mi nera l , que por isso pode estar presente,
sem problemas, em assocjações de al to graul

Temperaturas de 7000C e pressões de g a ì0 Kb são
obtidas a parti r da associação ortopì roxênio + pragiocìãsio + crì
nopiroxônio + granada + quartzo, segundo dados de Green e R.i ngwood
(1967). As rea ções que orì gi nam assoc,i ações que envol vem cl ìnopì_
roxôn i o e granada, observadas aìgumas vezes em amostras de Surub.im,
são ainda favorecidas peìo decréscjmo d¡

si0r, desde que as condições composi.i"ili:tl';i:i::rti.l:l .d:
quadas (choudhurì , r9B4). Essas reações podem ocorrer ou devi do a
um aumento de pressão a temperaturas constantes ou a uma queda
i sobãri ca de tenpe ra tura s .

As bi otj tas presentes em amostras de Surub i m dpre
sentam' em mui tos casos' certas fe ições texturaì s que sugerer¡r s ua
forma ção ' ao menos em parte ' anteri ormente a faci es granurìto,ten
do sido envorvidas nas reações de formação dos piroxênios, discul
tidas por de Waard (1965, in Winkler, 1977 ) e Miyashi ro (1973),
tais como:

hornblenda + biotita + quartzo Ë ortopiroxên.io + feldspato potãssico + pra
gìocìãsìo + HrO;

biotita + quartzo 
- ortopiroxênio + almand.i na + feldspato potãssìco + Hr.;

biotita + 3quartzo È 3ortopiroxênìo + feldspato potássico + HrO

Tamb6m foram observadas texturas que i ndì cam o qquì
I íbri o desse mi nerar em fac i es granuì i to, o que ainda é evidencia
do a tra vés dos dados de parti ção de e r ementos entre as ,bioti tas e
outros mi nenai s, como s erã discutido posteriormente. B.i otitas pro
venientes de transformações retrometamõrfi cas tambêm estão presen
tes na regìã0.
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CPX+OPX+PL

E
m

oF o'4 o,2
XHro

Estimotivo de condicões P-T paro os oronulllos
do sul de Minos Gerois(Oliveira e Hypolíto I 978)

Estimotivo dos condições P-T poro os grcnulilos
de Surubim

FIG. l0B - Ðíagranra de varlação de T em função de X¡¡r6, mostrando
a estabilidade da hornblenda na reação (Gr)i hornblô6ða + quartzo: clinopiroxônio + ortopiroxônio +"pladio¿1ásío. ( C h o u d h u r i , ì 984 )0 retangulo hachurado representa as condições de p e T estim¿dapôra os granul i tos de Surubim.
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A parti r da paragênese ortopìroxênio + magnet.i ta +
hercinita e de extrapor ações dos da dos expeni menta i s das reações
de quebra das cl ori tas com fo rma ção de espinérios, nos sistemas pu
ros Mg0-Aì203-Si02-H20 e Fe0-Al2O3-SiOZ-HZO (em condições variã
vejs de pressão) e no sjstema Mg 0 - F e 0 - A l 

2 
0 

3 
- S i O2-HZO (para p¡1rO 

=
Ptotal = 2,07 Kb), foram determinadas temperaturas mínimas va'rjan
do entre 700 e 7500c a p r o x i m a d a m e n t e , dependendo da pressão consì
dera da ' Na curva teóri ca ob ti da por extrapoì ação dos dados dos
s i stemas pu ros (Fig. 37), observa-se que a temperatura de quebra
das c I o r i t a s , o r i g ì n a n d o a associação orivina + ortopiroxônio + es
pinélio, apresenta um vâlor em torno de 750oC para pHZO = pt = 7KU
em condjções de PH20.. P¿, as temperaturas serianl menores, depen__
dendo dos valores de X¡1r9. Es.sa associação persiste at6 condìções
de altas temperaturas, como iqoi d.i scutido no Capítu1o 7.

A ol i vi na, que deveria estar presente nos produtos da
reação de quebra das croritas' não aparece na associação de suru
bim. Isso se dã uma vez que nessa associação é importante a pre
sença de Fe0, em detrimento do Mg0, e que os valores de f0, durante
o metamo r fi smo granurítico, obtidos a partir do es tudo dõs õxidos
de Fe e Ti, encontram-se acima da curva QFM onde, num sistema fer
rifero, são estãveis o quartzo e a magneti ta a parti r, da reação:

3FerSì04 + 02 + 3Si0, + 2Fer0O

Tamb6m deve ser cons iderado que a sîl i ca favorece
as reações de quebra das olivinas, sendo que, para um valor relati
vamente el evado de a5iO2, ocorre a segui nte reação:

(Fe,Mg), StOO + Sj0Z + 2(Fe,Mg)Si0,

As ações conjuntas dessas rea ções , bem como as com
posìções das fases envolvidas, explicariam a ausôncia de olìvina
e a presença da magneti ta como fase es tãve ì junto ao ortopiroxô
nio e hercinita.

Nas i nterca I ações de rochas cãl ci o_s i li cáti ca s, pre
sentes em S urub i m, as seguintes associações mineraìõg.i cas f oram
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observadas: diopsidio + espinéìio com ou sem forsterita; diopsí
dio + calcjta + biotita; feldspato potãssico + diopsidio (t biot.i
ta) ; fì ogopi ta + diopsídio + calcita; dìopsîdio + cal ci ta + quart_
zo) e djopsídio + calcita + forsteri ta.

Gu j do tti (1984) menciona uma

vendo b i oti ta, em rocha s cãl c jo-si ì.i cáti cas,
rôncia desse mi nera I em certas amostras de
foram apresentadas no Capítul o 7.

séri e de rea ções envol
que expl icariam a ocor
Su nub i m; essas reações

As associações diopsidio + calcita + quartzo e diop
sídi o + calcita + fors teri ta são as mais importantes para o es ta
belecimento das condições metamõrficas, fornecendo varores mini
mos de temperatura de 700oC at pt = 5 fb.

Entre os sul fetos, as pri ncìpais associações obser_
vadas foram: p irroti ta + cal copi ri ta t pentìandita; pi rrot.i ta +
pi ri ta (de rar^a ocorrência); ca lcopì ri ta + pirita; calcopirita +
borni ta (t caìcosjta t digeni ta); e carcopirita + bornita + idai
LCI .

A parti r das quanti dades, em ãtomos por cento, de S

e Fe (Fìg' 60) das pì rroti tas, que se concentram em trôs interva
los distintos, e dos dados sobre o sol vus pi rroti ta _ pinita, de
craigg e scott (1974), foram determinados os seguintes intervalos
de temperaturas mínimas de formação desse mineral: de 700 a 6250c;
de 475 a 4500C; e de 4zs a 3500c.

do campo de

entanto, são
mais baixos ¡

nos.

Temperaturas acima de 600oC foram obtidas a pant.i r"

varìação das pirrotitas, no diagrama Cu-S-Fe.

Mui tas das associações paragenéticas de sul fetos,no
indicativas de reequilíbrios em graus metamõrficos
podendo, ainda, ser resultantes de processos supérge

Concluindo, através das djscussões das pr.i ncipais pa

ragêneses observadas em surubim, podem ser del imitadas temperatu
ras entre 700oc e 7500c, em condìções de pressões intermediãrìas,
pa ra o metamorfi smo granul ít ico.
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10.5.2. Transformações põs-Granulíticas

posteriormente ao metamorfismo granulitj co, ocorrer
ram vãrj as fases de retrometamorfj smo que atingiu condi ções de fa
ci es xi stos verdes e mesmo mais baixos graus, o que é i nAi cado pe
ìa presença rocar de prehni ta, associada ã crorita e crinozoizita,
en tre lamelas de bìotita.

Entre as feì ções ìndicativas de retrometamorfismo
destacam-se: formação de biotitas a partir de ortopir^oxênios e
hornblendas (local); transformação de pìroxênios em hornblendas de
coloração ca s tanho claras a esverdeadas, q ue, por sua vez , orjgi
nam hornblendas ainda mais claras, podendo apresentar tonal jdades
azuladas' indicando transição entre as facies anfi bor i to superiore inferior (Miyash.i ro, 1g73) ; transformação dessas últimas horn
bl endas em acti nol i tas associadas a ep i dotos e croritas, às vezes
com desenvo lvimento de quartzo secundãrio, g ue, segundo Liou etal. (ì974), implica em temperaturas infeli ores a 5500C para p¡rg
2 Kb; transformações de irmenita em titanita, a quar é estáver enr
condições de facies anfibol ito baixo (Spear, .l 9Bl ); transf ormaçâ.0
de actinoritas em ca rbo na to , crorita e quartzo. 0utras substitui
ções retrometamórfi cas que ori g.i naram associações representati vas
de facies xistos verdes são: transformação de ortopiroxênios em
serpenti na, talco ou crorita, ãs vezes com r i beração de ferro for
mando magnetitas secundãrias; clinop.i roxênios transformados .,tremolita, cal ci ta e quartzo; granadas transformadas em clorita
e quartzo i e sarssuritização de pìagiocìãsios, com desenvo,r vimento de mi nera i s do grupo dos epi dotos ou de câlcita, além de serì
c i ta .

0s õx i dos e os sulfetos tambõm a pnesentam fei çõesindicativas de reequilÍbrios posteriores a fac.i es granuìì:to, de
retrometamorfi smo ou mesmo de fe nôme no s sup6rgenos. As magneti tas
comumente p0ssuem "rameras de exsor.uçã0" de irmenita representatì
vas de fen ôme nos de abaj xamento de tempera tura e de mod i fi ca çõesnas condições de oxìdação. Aìém d.i sso, é comum a transformação de
magnetita em hematita (martitização) e dg irmenitas em reucoxênio,
acompanhada do desenvor vinento de fases si r i cosas, Essas tra ns fo r
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mações ocorrem principalmente em rochas de menor profundìdade ou
situadas prõxirno a zonas fraturadas, ì ndi cando tratar-se de fe nô
meno hidrotermal ou até sup6ngeno

As associações paragenéti cas apresentadas pelos sul
fetos de Surubim,guando representadas no diagrama Cu_S_Fe (Fig.5g) ,
são i ndicativas de temp e ra tu ra s i nfe.i ores a 300oc, segundo compa
rações com os dados de Cabri ('l973) e Cra.i gg e Scott (1974). Indi
cam, portanto, reequilibrios em condi ções metamõrfi cas inferiores
a facies granul ito, ou mesmo transformações supérgenas, o que é
representado pela presença de calcocita, digenita, djurl ei ta _ ani
ìita e de canbonatos (malaquita - azurita),que o correm a partir
dos sulfetos.

10.5.3. 0rigem das Biotitas

Na reg.i ão de Surubim,o metanorfismo progressivo em
leitos pe1 ít ì cos e tufãceos pode ter ori gi nado parte das b.i otitas
formadas anteriormente ao metamorfismo granuìítico.0 potássìo ne
cessário parâ a formação dessas biotitas pode ter sido fornecido
pel as illitas ou fengì tas, comume n te proVenientes dos argi lo-mine_
rais encontrados no ambiente o.i ginaì bem como peras nochas tufã
ceas; também pode ter havido contribuições de formações ferríferas
e de rochas efusivas,para responder peì as maiores quanti dades de

Mg e Fet', bem como peì os dema ì s e I emen tos encontrados na estrutuâra das bioti tas (Fer+ e Tì ).

Desse modo, a formação das biotj tas se deu, possi vel
mente,a partjr de reações envol vendo mi nera i s do tipo illita ou
fengìta, ou ainda estiìpnomelano e cloritas, os últimos comumente
fo rna do s a trav6s da diagênese em sedimentos quími cos ferriferos
com impurezas de material pelítico.

Aì gumas reações que expl icariam a formação de pan
tes das biotitas de Surub.i m, citadas por Winkìer (1977),são as se
gui ntes:
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estjlpnomelano + fengita+biotita + clorjta + quartzo + HZo

fengita + clorita = biotita + clorita (ma,is rica em Al)+ quartzo

clorita + feldspato potãssìco È biotita + muscovita + quartzo + H20

pa ra rochas pelíticas com impurezas de carbonato,
Guìdotti (1984) ainda menci ona a seguì nte reação,responsãveì peìo
pri mei ro aparecìmento da biotita:

3dolomita(ou ankerìta) + feldspato potãssico + H20 è biotita + calcita +

coz

Também não pode ser descartada a possjbil idade de
que 0c0rreram outras etapas de formação de b.i oti tas a parti r defl ui dos ri cos em potãssio, síl jca e alumina,decorrentes de mi gma _

tizações locais durante o metamorfismo anfibolítico, ou ainda das
i ntrusões graniticas que se deram em di versos es tág i os da histõria evorutiva da regiã0. Esses fruidos poderiam ter interagido com
mi nerais mãfi cos das rochas efus ivas e de certos ti pos de forma
ções ferríferas, causando a transformação dos mesmos em biotìta.

0s aspectos textura i s observados nas rochas com bio
t ita bem como os dados de anãr'i ses químìcas desse minerar indìcam
que sua fo rma ção ocorreu em di ferentes etapas, des de anter.i ones afacies granu r i to, até bi oti ti zações decorrentes de fenômenos re
trometamórf i cos pos teri ores.

Entre as fei ções que indicam que pa rte considerãvel
da biotjta fo j fo rma da an te ni o rmen te a facies granurito, destacam-
se:

inclusões arredondadas de b.i otitas em pìroxên.i os e,ocasionaìmen
te, em granadas;

Cri stai s i ntersticiais de biotitas associ ados a piroxônìos,pìa
gìoclásios e outros mì nerai s, em rochas de texturas granoblãs_
ti cas ou granol epi dobl ãstjcas.

a)

b)

Foi ainda observado
possuem gera ì mente teores de Ti0,
rem engl obadas poiqui I j ti camente

que as b ioti tas interstìc
mais e levados do que as que

em outros minerais; estas

lals
ocor

úl tì
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mas devem ter preservado suas condi ções anteriores de mais ba.i xograu metamõrfico. Além disso, dados de partição de Fe2+ e Mg mos
tram a exi s tênci a de equi I íbri o en tre bi oti tas e outros mineraìs,tais como orto e c 1 i n o p ì r o x ê n i o s , granadas e em certos casos,horn
blendas (Fig. 44), sugerindo que as .mesmas foram cristaljzadas ou recristal i zadas em condìções granuì íti cas.

A for"mação de bi oti tas em estãgio pos teri or ao meta
morfi smo granul íti co 6 evidenciada principaìmente a parti r dos se
gui n tes aspectos:

a) Presença de cristais de biotita cons ti tu indo pa rte de pseudo
morfos de ortopiroxênios, Foram observados contatos bruscos entre as biotitas e as porções clorjtizadas ou talcificadas dos pseu
donrorf os, indicando que houve uma transformação parciaì de ortopi
roxên i o em biotita, segui da de recristalização posterior; poste_
riormente, houve transformações retrometamõrficas que at.i ngìram
principalmente o ortopiroxônio res tante, manifestando-se em menor
extensão sobre essas bi oti tas.

b) cristais fi nos e esfiapados de bi oti ta no interior de ortopi ro
xên ios, às vezes desenvolvidos em seus pl anos de clivagem ou
regìões de fra tu ra ; essas fei ções sugerem a fo rma ç ão de biotìtas
a parti r de ortopi roxênios por reações retrometamórf i cas, sem ter
havj do recristaìização posteri or.

c) Interpenetração entre cristais de bi oti ta e ortopi roxênio, muitas vezes com desenvolvimento de quartzo secundãr.i o; tambõm
nes te caso parecem ter ocorr i do reações retrometamórfi cas, com a
formação de biotita a partir de ortopiroxênios.

d) Formação de biotitas a pantir de hornblendas.

e) Cristais bem fi nos de bioti ta, de coloração majs clara que as
anteriores, cortando todos os outros mineraj s.

A formação de biotitas a partir de pir:oxênìos por
rea çõe s re trome tamór"f i ca s i ndica, ao menos locarmente, aporte de
fìujdos ri cos em potãssio, posteriormente a faci es granul.i to.
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10. 5.4 , Geotermometria e Geobarometrla

As c ond i ções de pressão e tempera tura rei nantes du
rante o pico do me tamo r fi s mo granurítico foram obti das mais preci
samente através da apr ìcação de vári os métodos de geotermômetros/
barômetros' baseados na parti ção de er ementos en tre fases coex.i s
tentes

0bservou-se, no caso das amo s tra s estudadas, que aparti ção do Fe2+ e Mg en tre vãrios pa res de mi nera.i s coexistentes
apresentou' mui tas vezes, tendênci as bem defi ni das, i ndicativas de
equì 1íbrìo entre as fases cons i deradas, Esse comportamento foi ob
servado para os seguintes pares de minerais: orto e cì ìnopìroxênìo;
ortopiroxônio e biotita; ortopiroxênio e granada i ortopi roxônio e
hornbl enda; biotita e granada; biotita e hornbì enda; e bioti ta e
cì i nopi roxêni o (Figs. 43 e 44), permi ti ndo a uti I i zação de vãrios
geo termôme tro s e geobarômetros.

A apl icação de métodos geotermométricos clãssicos,
que utilizam a partição do Fe2+ e Mg entre os pares orto e cr.i no
pi roxênios coexi stentes, forneceram temperaturas variando entre
8090c e 9400c (',ood e Banno, 197g) e entre eoooc e llziõc (,ueììs,
ì977)' as quaìs são bastante er evadas para rochas me tamõ rf i c as deaìto grau; observou-se, no entanto, que as ma.iores temperaturas fo
ram obti das no caso de piroxônios ri cos em A.l ,0r, fora da faixade nraior precìsão desses métodos que se aã pårã baixas quantida
des de alumina. Al6m disso, observou_se que as diferenças nos teor¡s de Aì ,0, desses minerais refletiam. prìncipalmente a compos j
ção da rocha hospedei ra, não impì i cando em gradientes de tempera
tura. Real izou-se, portanto, uma correì ação entre as tempenaturas
e as p0rcentagens de A1r0, dos piroxênios (Fi gs. 46a e 46b), Ex
trapol ando-se as curvas obti das atõ va I ores minimos ou nulos ¿",
se õxido, para os quais a precisão dos métodos termométricos ã
ma ì or, foram determi nadas temperaturas variando en tre 7000C e
7500c.

0s val ores dos coefi ci entes de djst.ribuição do Fe2+
e Mg IKD = (FelMg)opx/(Fe/Mg)cpx], apresentados petos pares orto e
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cl i nopi roxAni os de Surubim, variaram em torno de l,g, s endo repre
sentativos de rochas metamõrfìcas de arto grau (Kretz, rg61, r96t
e Bartholomé, 1961, lg62), aumentando, no entanto, com o acrõsci
mo do conteúdo de ferro desses mi nerai s; deve ser observado que
tal dependênci a não inutir ìza a apr i cação dos geotermômetros, uma
vez que para suâ calibração foram considerados sistemas com qual
tidades vari ãvei s em fer"ro. No entanto, também foi observada uma
va ri a ção de KD com as porcentagens de Al r0, dos pi roxôni os (Figs.
47a e 47b ), havendo uma relação i nvensa entre esses fatores. Essa
vari ação deve ser cons i derada uma vez que afeta diretamente a apr i
cação desses mõtodos ' Foi observado que para as condições de maior
precìsão des s es geotermômetros (i sto õ, pa ra Aì r0, = 0), os valo
res de KD corrigidos a p rox j mam-s e de 2,0.

2+ Métodos geotermométrìcos que utilizam a partição doFe'' e Mg entre granadas e biotitas coexistentes també¡r¡ foram apìi
cados nas amostras de Sur"ubim (perchuk, j977; Fenry e Spear,lgTg).,

Através de comparações dos pontos nepresentativos das
am0stras estudadas com a r gumas i sotermas car cur adas por perchuk
(1977), no diagrama Mg/(Mg+Fe+Mn)gr versus Mg/(Mg+Fe+Mn)bi (FiS.
49),foram obtidas temperaturas entre 6500c e 700oc, mais prõximas
do último valor.

0 geotermôrnetro de Ferry e Spear ('l97g) , por outro
ìado, forneceu temperaturas variando entre 73ZoC e l0ZBoC, corr
muitos valores anonmalmente elevados, devido,provavelmente,ã pre
sença de outros e r emen tos arém do Fe e Mg nas so 1uções sõridas,
não considerados nesse mõtodo. Foi real.i zada uma correção empi
rì ca, que cons i dera o efei to da presença de Ca e Mn nas granadas
nas temperaturas de equilibrio, através de uma correlação entre
lnKD e (Xca + Xun)gt, tendo sido obti do um novo valor de KD
quanti dades nulas de Ca e Mn

parâ

Uti I izando-se os va I ores de lnKD corrj g i dos na equa
ção de Ferry e Spear (r97g),foram determinadas temperaturas va
riando entre 79r0c " 7r60c. A obtenção de um intervaro de tempena
turas,ao i nvés de um valor únj co,refl ete ìmprecisões na prõprìa
determj nação de KD corri g ido, decorrentes do espal hamento de pon
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t0s observado no dìagrama 'r nKD versus (xçu + X¡r,1n )9t (F.i g.50).con
si derando-se, no entanto, um valor médi o de -1,26 para ìnKD, foi
determi nada uma temperatura de 7600C.

A associação (MT- US p )r, . (I LM_HEM)r, também pode
ser uti I i zada como geotermômetro, fãrnecendo , ainda, os val ores de
f0, prevalescentes durante o equì I íbrio, uma vez que as compos i
ções dessas fases coexi stentes são funções de T e f0, (Buddington
e Lindsley, 1964 e poweìl e powel j, 1977).

0s modelos de geotermômetro/barômetro de oxigênio de
vem ser apìicados com certos cuidados, uma vez que as composìções
dos õxidos podem sofrer modificações com as vari ações das condi-
ções fís icas e, portanto, em mui tos casos, fornecem a penas valo
res de T e f0, de reequi I íbri os posteli ores ã crjstaì ì zação des
sas fases. No entanto, õ possivel a determi nação das compos.i ções
orì gi na is dessas sor uções sõridas a tra vés da rei n tegraçã'o das ìr
meni tas secundãr"ias nas magnetitas hospedeiras e das hemati tas se
cundárias nas ilmenitas, quando essas proporções modaìs
ser de a lgum modo obtidas.

As formulações termodinâmicas de powell
(1977) para o geotermômetro/barômetro de Buddington e Lindsrey
(.l964) foram util izadas em amostras de Surubim; para tanto, foram
cons i derados os efeitos da presença de er ementos menores, através
dos métodos des cri tos no capítuìo g, na ob tenção das fra ções mora
res de magneti ta, uìvoespin6lio, hemati ta e .i lmenita.

Numâ primei ra etapa, foram consi deradas as composì
ções atuais, tendo sido obti das tem pera tu ra s variando entre TgOoã
e 2370C e Iog f0, situado entre -13,37 e - 39,36. A maioria des
ses va I ores fornece as cond i ções de reequi ríbrios sub-sõr idus a
pa rti r das modjf ica ções nas condições granulîticas (T = 7g0oC e
109 f0, = -13,37).

0s val ores determi nados, quando repres en tados no dìa
grama ìog f0, x T (F.i g. 57a), dìspõem-se segundo uma curva de ì es
friamento,onde observa-se que: nas regiões de mais altas T, os va
I ores de f 0, encontram-se prõximos à curva tampão QFM (a* p¡ __ I Kb) ;

poa.i

e Powel I
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com o decréscimo da tempera tu ra , ocorre maior dispersão dos pon
tos representativos das amostras, Que se aproximam da curva HM,
sugeri ndo a exi stênci a de reequi ríbrios em di ferentes condi ções,
dev i do a i n trodução diferencial de fl ui dos oxi dantes em zonas de
fraqueza, Esses reequì I íbri os persistiram até temperaturas muìto
baixas' fora do intervaro de caribração de Buddington e Lìndsrey
(t e64 ) .

Numa segunda etapa, foram obtidos os valores de T e
f02 considerando-se a reintegração de irmenitas secundãrias na magnetita hospedeìra, supondo:se que as primeiras não tiveram suas compo
sições modi fi cadas com o res fr i amen to. com esse procedimento fo
ram determinadas temperaturas variando de 4250c a 7g0oc e iog fo2
situado entre -30,31 e _'l3,37. No dia
57b), os pontos aìnda apresenram srand.:":i:rl::rll: Jlilli.iJil:te dev i do aos di ferentes graus de oxì dação das ilmenitas.

N uma tercei ra etapa, cons i derou_se tambãm a modifica
ção das ilmenitas com o resfri amento, estimando_se as composi çõesoriginais das mesmas. Essa es ti ma ti va foi feita de modo aproxìma-
do, considerando-se que as j lmenitas mais ri cas em Fe"0" ser.i am
as representati vas das que sofreram menos modif .i caçõe5, 

Jpor 
não

apresentarem exso luções de h ema ti ta nem outras al terações. As jl
meni tas recar culadas foram então rei nteg radas nas magneti tas hospedeìras' com essa terceina aproximaçã0, foram obtidas temperatu
ras variando entre 5730C e 7g0oC e ìog f0, s i tuado entre _lg,7l e
-13,37, sendo que a mai ori a das amostras, quando representadas no
dìagrama 1og f0.- versus T, dispõem-se próx.i mas ã curva QFM, para
P, = 8 Kb.

Deve ser observado que o i nterva l o de temperaturas e
de Iog f0, relativamente ampro, mesmo com todas as aproximações rea
lizadas, se deve prìncipalmente às imprecìsões nos métodos de rein
tegração' uma vez que existem erros nas determinações vorumêt'i
câs' e tambõm à dìficurdade de separação entre irmenitas primãrias
e secundãrias.

Mes mo com essas I imitações, o método fornece uma apro
xì mação razoãvel das condi ções de metamonfi smo granuì íti co, r epre



sentada pelos maiores va I ores de
no de 7BOoC.
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temperatura, que se s i tuam em tor

As cond ì ções de pressão foram obti das a partir do
mêtodo geobarométrico de Harr ey e Green (r9gz); esse mé to do consi
dera a importânc i a da sorubiridade da ar umina no ortopi roxên.i o
coexistente com granada e sua variaçã0, nos sistemas Feo_Mgo_Aìr0,_
Sì0, e Ca 0- Fe0-Mg0 -A l 

Z 
03 -S i 02, pa ra o es tabel ecimento da pressã0.

con a apì i cação desse mõ to do fo ram determi nadas pressões médias
de 6 a 8 Kb, considerando-se temperaturas variando de 70ooc a 7600c.

10.5.5. Discussões Finais

A partir das considerações precedentes, observa_se
que os d i feren tes métodos geotermomét.i cos apricados ãs amostras
de surubim forneceram resur tados bastante coerentes com os obti -
dos apenas a partir do es tu do paragenõti co. As condições de p e T
do rnetamorfismo granurÍtico da ãrea de Surubim, obt idas a partir
dos métodos discutidos, são res umi das a seguir:

a) estudos paragenõticos: T = 7o0oc - 7500c e pressões i ntermediã
ri as ;

b) métodos geotermométri cos /baromõtri cos

b.ì ) Wood e Banno (1973 ) e l/etls (1977)_(ortop.i roxônio
roxênio) - T = 70OoC _ TsOoC

b.2) Perchuk (1977 ) - (granada + biotita) _ T

b.3) Ferry e Spear ('l978), com correção de Ca

Ho in kes (1984)"- (granada + b.i otita) _ T

b.4) Buddington e Ljndstey (l964) e powell e
dos de Fe e Ti coexi stentes ) _ T = 6900C
-16,07 a -13,37.

+ c1ìnopi

;68ooc - Toooc

e Mn das granadas,de
mãdias de 7600c

Powell (1977) - (õ*i
- 7800C; tog f02

b.5) Harley e Green (1982)-(ortopiroxênio + granada) _p=6_BKb
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Pode-se, portanto, cons i derar como va I ores razoãvei s,
para o pi co do me tamorfi smo granu I íti co, temperaturas si tuadas no
intervalo de 700oC a 7600C, pressões m6dias em torno de 6 Kb a

8 Kb e 'l og f02 variando entre -.l4,65 ê _']5,75.

0s val ores de pressão e temperatura da reg.i ão estu
dada, quando localizados num dì agrama p-T, mostram que dura nte o me

tamorfi smo granuì íti co o gradi ente geo térm i co foi superìor ao nor
mal. As condi ções de P e T de Surubjm es tão representadas por um

retângulo hachurado na figura .l09, onde tamb6m estão del ineadas as
curvas representati vas do gradj ente geotêrmi co norma I e do gra_
d i ente de 6oClkm.

0 metamorfismo de fac ies granul.i to na reg i ão pode
sen relacionado ao Ciclo Jequié (2,7 J O,e U.aJ, o que é deduzido
a partir das determìnações radiomõtricas pero método Rb/sr, rear i
zadas por Cordanì (1976, in Lindenmayer, lgBl), que obteve idades
de 2850 l eoo m.a. (Ri = 0,704) em rochas granu'r íticas de caraíba.
Esse evento metamõrfico é também relacionado ã primeira fase de
defor"mações cons j derada por Hasui et al. , 1gg2,

Fenômenos r e t n o m e t a m õ r f i c o s posteriores I evaram à
formação de associ ações de faci es anfi bol i to, xi stos verdes , ou
ainda de mais ba i xos graus, o que foi indi cado peì as paragôneses
discutidas e pelas baixas temperaturas de reequilíbrio sub- sólidus,
obti das a partir do es tu do dos õxi dos de ferro e ti tânio.

0 retrabalhamento das litologìas, levando a cond.ições
de metamorfi smo de facies anfibol ito, foi a tri buîdo ao ciclo Trans
amazônìco (2,0 t 0,2 b.a.), através da def in.i ção de uma isõcrona
de 2160 t SO r.a. (Ri = 0,706) obtida a partir de leptinitos e
gnaìsses graníticos da região (Cordani, 1976 in Lindenmayer, l9gì);
esses gna isses são portadores de microclínio, tendo sido a micro
clinização a tri buÍda a facies anfibol i to. Tambõm a mìgmatização e
granitização associada foram relacionadas a esse ciclo geotectô
nì co por Hasui et aì. (.l982).

Idades relativas ao C.i c.ì o Transamazôni co também fo
ram obtidas pelo método K/Ar em biotitas de rochas mineralizadas
da regìão (Cordani et aì., l9 69 e Fi gueì redo, .l976 

) , sendo indica
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FIG. 109 - Di agrama esquemáti co de pressão em fu n cão da temoeratu-
1.1 I Igstrando-o gradiente geotérmico normal e o giadiente de 60C/km.(ldinkler, 1977 ). 0 retângulo hachurado reþresentã as condìcões de
P e T obti das para os granul i tos de Surubim.



.404.

tivas das remobi ì i zações produzj das durante esse evento, concor
dando com os dados Rb/Sr.

0 retrabalhamento I evando a paragêneses da facies
anfibol ito, bem como a mìgmatização e granitização assocì adas fo
ram reracionadòs ã segunda fase de deformação de Hasui et al.(rg82t
que terja ocorrido durante o Ciclo Transamazônico.

I dades correspondentes ao Cicìo Espi nhaço (1,5 J
0,2 b.a.) foram obti das através dos métodos K/Ar e Rb/Sr, em ro_
chas com desenvorvimento de paragêneses m,inerais de facies xìstos
verdes (Cordani, ]¡976 in Lindenmayer, lggl e Inda e Barbosa, l97g) .
Essas i dâdes foram, portanto, atli buídas ao retraba ì hamento e re
trometâmorfjsmo a facies xistos verdes, fenômenos que foram rela
cionados ã terceira fase de deformações prãsticas e ã fase ae t"l
tônica rúpt Í1 , por Hasui et al. ('l982).

Tambõm foram reg j s tradas i dades Rb/Sr e K/Ar relatj
vas ao Cjclo Brasiliano (O,Z t 0,1 b.a.) em aìguns corpos graníti
cos do No rdes te da Bahi a, confo rme c.i ta ção de F.i gueì redo (l9gl ).

A presença de paragôneses mi nera i s de graus metamõr
fi cos ainda mais ba i xos pode ser reracionada a r e t r a b a r h a m e n t o s
que oc0rreram nas fases fi nai s de tectôni ca rúptì I , ou mesmo d fe
nômenos posteriores.

0s co rpos graniti cos apresentam feições estrutunaìs
indicativas de sua fo rmação em di ferentes etapas de desenvorvìmen
to da r"egiã0.

Fì na ì men te, deve ser enfatj zado que os processos re
trometamõrficos e hidrotermais foram mais acentuados na região de
Surubim'em relação ã de caraîba. As intensidades variãveis dos fe
nômenos pós-granulíticos nas dua s reg ì ões foram res ponsáve.i s pe
las d i fe rença s observadas entre as mi neral ì zações desses depõsi
tos. Assim, o mi nõrio de Caraiba possui, de modo gera.l , gnanulações
e texturas mais homogêneas, apresentando também ma iores registros
de fei ções maìs anti gas; em Surubim, por ou tro I ado, a m.i neraliza
ção é bastante heterogênea no que se refere ãs granuìações e tex
turas, ocorrendo maiores porcentagens de sulfetos fi nos puìveru
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lentos' de difíciì riberação, r ocar i zados no i nteri or de pseudo
morfos de pi roxênios. Essas feì ções refretem a intênsa remobiriza
ção dos sul fetos na regi ão de Surubim, tambõm pa ten te a tra vés dos
outros aspectos texturai s discutidos no capîtu10 g. As difer enças
nas minerarizações dos doi s depõs i tos impl icariam diretamente na
apf icação de m6todos di sti ntos de tratamento do mi nério, que no
caso do depós i to de Surubim necessi taria de moagem bastante inten
sâ para lìberação dos grãos mais finos.
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