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A nína Faría estã localizada no Estado de Mi

nas Gerais na porção noroeate do Quadrilãtero Ferríf"ro, díltando aproximadanente 7 km ao su1 de Nova Líma.D.""n.rolu._al
na tnargem esquerda do Rio das Velhas, em frente à localfdade
de Honórío Bicalho (Figuras 2 e 3).

o complexo denoninado Mina Faria é conetítuÍ
do por trôs minas, servidas por um úníco túnel principal
d;
entrade, chamado Tíne1 do Gaia. Estas minas são: Gaia, Gabi
roba e Faria, e esta por sua vez, ê dívídída em Faría velho
e Faria Extensão.
No presente Èrabalho, ea!raa rninas , represen
tando diferentes zonas nineralÍzadas, serão designadas po;
corpos de mín6rio, sob esta denominação eetão ainda incluÍ
das as zonas mineral.izadas do Lima e Mate Virgem.

0 Túne1 do Gaia, co¡a extensão aproxínada de
2 700 netros, inícia-se na nargem esquerda do rio das Velhas,
na altitude ðe 745 rnetros. A partir de sua entrada e con_ ru
no I{-SW estende-se atã o ponto mádío, de onde toma o rumo SI,¡.
Eete túnel constítui o nível 7 da mina e permite acesao a,oa
diferentes corpos de min6rio, atrav6s de rampas e galerías
s

ecundár i ae ¡

A mina do Gåia, aÈrav6e de uma r¿¡Ìpa, Èern co
nunicação corn a superfícíe a partir do nível 7. Foi aprofun
dada aÈã o níve1 8, que atuaL¡nente está inundado. Esta mina
estã aÈuelmente em fase de peaquÍsa atravás de
mapeanenÈo

geol69ico det alhado e sondagens

galeria com direção noroeste, tendo ce!
ca de 560 netros i" corpri*"nÈo, permite a comunicação da rni
na Gabiroba cour o Túnel do Gaia. EstÁ dívidida esr cínco ,;
nae, denominadas A, D, C, D e E, englobando Èrechoo ou ,.;
mentoa min.eralizados de formação ferrífera.
Tais zonas fo_
ram trabalhadas no nfvel e sub-nível 7. AtuaLmenÈe está em
execução uma rar¡pa na zona B que permitírã o de'envolvimento
Uma

-2do nível 8.

0 corpo Fari¿ Velho conpreende várioe nÍveis
anÈigos, 1ígados por ranpaa príncipaís e eecund6rias. os nÍ
veig uais inferiores (12, l3 e 14) estão em fase de drenagei'
e liupeza. Acirna do níve1 6 o aceóso torna-se tlif Ícíl
re
não inpraticáve1, pois está parciaLnente deenoronado.
No fín do Túnel do Gaía uûa ranpa faz a coou
nic.ação do nível 7 con a superfície, na altíÈude de 990 me
Èros' aproxinedamente. Eota ranpa perrnite a união entre os
diferentes nÍveís do corpo Faria E:(teneão, que podem ser
atingidos por neio de galeríae secundáriae. .A galeria do ní
vel 3 á co¡0u¡0 eos corpos traria Extensão e Faria Velho. Urna
ra¡npa, atualnente en execução, perrnLtirã o degenvolví¡nento
do corpo Faría Extensão, en elevaçõee inferioree ao nÍvel 7,
}IISTóRICO

dados, sobre a evolução hístárica da ¡rina
Faria, e6tão baseados na conpí1ação efetuada por Gáir (1962)
e em informações verbaie da equípe de Geologia da Mineração
Morro Velho S. A.
Oe

0s corpos .de ¡nin6rio Gaia e Gabirobe cotneça
ras¡ a 6er deeenvolvidos em 1g63, pela St. John del Rey
Mining Co. A lavre foi suspensa ern lg73 e reiniciada
eE
1887, por6rn o6 resultadoe não foram promiasores.

princípios do s6cu1o a ¡nina Farie foi de
eenvolvida e lavrada durante curto perÍodo por una cornpanhia
francega. Em 1931 pessou par¿ ¿ St. John del Rey Mining Co.
queüexecuÈou a drenagen e exploração do corpo Faria Velho;
En 1934 iniciou-se a conetrução do Túnel do
Gaia, a partir da margem esquerda do rio das Velhas. O obje
tivo err proporcionar a drenage¡n e 6cesEo aos nÍveis inferio
res da nina Gaia e, evenÈual¡nenÈe, ser eetendido até a nina
Faria, o que foi conseguído em 1936.
Nos

1935. A nina

Ae minas Gaia e Faría foran exploradas em,.
Gabiroba foi deeirnpedida en 1936 e, eenelhan.

-3tenente à do Caia Èeve produção deecontfnua em 1937, devído
ao baixo preço do ouro.
A exploração na nína Faria efeÈuou_ee
1940 a 1947, quando os Èrabalhoe foram Buapen!roa

de

últimoe anoa a nina Feria foi
reaberta
e iníciou-se a lavra de corpoe de mínério já deeenvolvidos.
Anplo prograna de peequisa foi pranejado vieañdo a descober
ta de outros corpos de mínério, assim cono a
Aeterninaçãida estrutura geol69Íca da mine. A descoberta dos corpos de
ninério Mats Virgem e Lína reeultara¡¡ degse recènte plano de
Nog

peequiea.

I

PRqPÕSrlo DESTE

TRABALHO

l
l
l

No¡so interêsge em eaÈudar a mina Faria foi
,
despertado en virÈude des raras e inconpleÈas referências ¡o
bre eeug aspectos geol69icoe.

inveetigação de caráter amplo, que perní
tisse caracterizar euas feições geol69icas principaie,
foi
Èoneda cono meta de È¡Êbelho, visando a elaboração de
-une
pesquíaa pioneira. Esta coneietiu de mapeamento geol69ico,
descrição dos tipòs litol6gicos e do rninário, interpretação
de estrutura e díscuseão da híet6ría gen6cica do nin6rio, ba
eeada n¿e relaçães geol6gicas de campo, assim cono, em infor
nações petrográficas e nineral6gicas.
Uma
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Apesar do grande núnero de Èrabalhoe geol6
gicos eobre a região de Nova Lirna e do Quadrílátero Ferrífe
ro, praticamenÈe apenes duas referôncíae parcíaie sobre a ui
na Feria forem 1ócalizadas durante a peequísa bibliográfica.
De tais obras que tratam de diversoe prolilenae geol69icos
re
gionais, são fornecídos a seguir oo aspectos rerativoe â ní
na Faria

cair (1962) elabora

um amplo trabelho sobre
a geologia dae quadrículas de Nova Liura e Rio Acima,
das
quaie, eeta ú1tína engloba a área da nina Faria. Nesses re
gÍões, aborda suas feições estrarígrãficae, 1ítol6gicaa e ea
Èruturais , assim como, seus recursos ninerais. Nesse
trabalho apre6snta um mapa geológico prelininar, na escala
1¡5.000, do lúne1 do Gaia, ídentificando e descrevendo os tí
pos petrográfÍcos

Relata a aesociação dos corpoe de
¡ninérío
Gaia, Gabiroba e Faria à fornação ferrÍfera ou ao contato
cortr os xisÈoe êncaíxanÈes. O corpo em Faria ã dado
"oro'lo
calizado principalrnente no xisÈo, tendo formação f"r"íf"rI

cono píso. Não encontrou .nenhum crit6río estrutr¡ra1 eviden
te que possivelnenge teria congribuÍdo para a
locetizaçãldoe corpos de min6rio.
Observou que a formação ferrífera fãcies car
bonato não íntempe tízada contóm, em diversoe locais da nina
grãos e pequenos cordões de píríta e pírrotita geralrnenÈe

dentro das lâminas de carbonato rico em ferro, ou, ao longo
do contaÈo entre essas lâninae e as de quartzo. Sugeriu que
possivelnente pirrotita renha sído precedida por pirita, du_
rante a deposíção desses sulfeÈoe.

recente trabalho sobre a gênese doe aepi
sitos euríferos do centro de Minas Geraie, Guirnarães (f970)
procurå denon6trar a existência de um enriguecimento ascen
cional dos corpos de ¡nin6rio, promovido pela reincidência de
processoa metalogenáticos ligados a metamorfismo, este tan
Em
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reincídente.

O

nagnatiomo sinorogânico,

desempenhando

eeu papel ¡nobilizador de elementoo, etrav6s de seus produtog

fluidos de diferenciação, ao percolar sedinentos e roches
me
tan6rficae, pronoveria a migração ascencional de tais
eremen
tos que iríarn se deposítando sob a forma de conpoatoe,
a- ,;
dida que caÍesem pressão e tenperâture.
O processo nobilízador do ouro dependeria da
existô'ncia de condições especiaie , tais cor0o, focoB com
díe
trÍbuíção eleveda do netal e da f orrnação de polissulfetoe
rdf
rante o pef,curso dos fluídos terrieis
AdniÈe.a poesibllidade de que o ouro e ¿rsâ
nico tenham sido mobílizedos por soluções ternais atcalinael
a pertir de formações subjacente8 ao Grupo Nova Lína. O
"g
xofre, ern parte, já era pr6-exietente como surfetoe síngen6
cicoo, nos sedínentos de naÈureza tufácea.
a fage otogânica Caledonianardesloca
nentos tecÈônicos permitíram a reêÈivação de fratura6
facilitaran o ceminho pera as soluções termais, ae quais C";
re
nínerelizaram antigos corpos de rnin6rio, através de procesao
¡netaseomãtico sulfêtado (Mina vè1he). A mineralização
en_Ra
posos tarnbðm e6tarie relecionada a ta1 evento tecÈônico,
o
qual da uesrna maneira quê em Morro Velho, condicionou
dobra
mentoa e falhanentos nas roches encaixantes, estendendo_se
aos corpos de mi¡õrio.
DuranÈe

Espècificamente sobre a mÍna Faría, citando
observaçõea de J. Osmar Alves de Lima (na época geólogo
da
Míneração Morro Velho S.A.), aÈribui una esrrutura geral
aos
corpoEr ninário em f or¡na de rosário ou de grandes lentes.
No
caso desÈa mina e da de Bicalho, qu6 seria geu prolonganento,
fraturas secundárías nas rochas encaixantes estariam relacio
nadee con o processo de mineralização análogo ao propo"to
al
duas ninas anÈeriormente cítadas.

-6METoDos DE TRABALHo
MAPEAMENTO

Os trabalhos de campo. resumiram-se unícamen
te em mapeamento subterrâneo. As observações de litologial
conÈatos e estruturas foram lançadas diretamenÈe em folhas
topográficas especiaís, forúecidas pela Mineração Morro Ve
tho S.A. , ern escala t :500 e eventualnente , 1 :250, com tama
nho ofícío aproximadamente, abrangendo, cada uma, urn pequg

no trecho do túnel ou galeria.
O napa geral foi obtido
la justaposição dessas folhas, ísorientadas em relação
rumo norte.

pe
ao

A esse mapa foram adicionadas as compila
ções da descrição dos Èestemunhos de sondagens, num total
de pouco mais de 6 000 rn, permitindo a extrapolação da lito
logia e estruturas al6n das paredes das galerias.
pos

teriornente,

o mapa geral foí dividido
em cinco folhas <1e numeração crescenÈe ã medida que se
pene
trâ na rnína, per.o túne1 principal de entrada. para facitj
dade de apresentação, tais folhas foram reduzidas por mÉto
do "xerox" para escala 1:100 com exceção da Folha III (Gabi
roba) cuja es cal a aproxímaàa ã t:t.t1o.
Finalmente, um .;
pa geral simplificado do nÍve1 7 foi elaborado na escala
1:4.000, a partir dos dados das folhas compon€ntes .
Para o mapeamento das galerías foi uÈiLiza
do um m6todo de projeções, onde os contatcis e estruturas f;
ram levados a um plano horizontal e perpendic,rlarrente ã df
reção local da líneação de nícrodobramento. O plano torl
zontal de referâncía foi escolhido como sendo o ¿o nívet dlpiso, Nos trabalhos de mapeamento e anostragem efetuados
pela equipe de Geología da Mineração Morro Velho S.A.,
o
plano de referôncia á Èomado a 2 metros acima do piso.
A Figura l mostra, como exernplo, a proje
ção dos conÈatos 1,2 e 3 localizados ao longo da parede e
teto de uma galería, cuja seção vertical E_l^, é AB. No mapa
CD estão localizados os pontos C' C, e Ca, correspondendo

PROJEÇÃO PARA PONTOS NO PLANO DO PISO
N

A
li

lt

A=-l,

2 e3 - contotos no seçóo AB
C', C.e C.- contotos , no mopo CD , perpendiculores b direçôo do lineoçoo
N70"W30oSE - oiitude do lineoçóo
Fig.

t

¡:¡
,i.i,:
'l'.t ;¡j'-i
'.i:,':

..:'',

-8respectivenente, aoa contatos lr2 e 3, projetados no plano
do piso perpendiculeroenre â airegão N 7Oo t¡ da líneagão,
coo cainento de 30o sE.
I,f

I

CROS COP

IA
LUZ TRANSMITIDA

Cerce de 110 lâmineg delgadas de roche e ni
nário foren nontades e estudades pelo ur6todo convencional.
Foran utilizados como apoio bíblíogrãfico os seguintea
auÈo

reo: Bloss (1961), Willians eÈ el., (lg54, e ltinchell (194;)
LUZ INCIDENTE
Os ¡nlneraie opecos, não s6 os constiÈuinÈes
do nin6rio coûo Ëanb6m aquelee preBenÈes nas rochad encai
xantea, atereceran atenção especía1. Dag 120 seções polídaieeÈudadae pouco rnais de 60 represenÈen arnoatras de min6rio.
As de¡naís f,oran nontadas principalmente corn exemplereÊ
de

fornagão ferrlfera não mineral ízada e de fíliro
grafitosã,
ee bem que todos os tipos petrogrãficoe mapeados têra eeçõee
polídas correspòndentes.

Tais montag€ns são úteis não s6 para a iden
tíficação dos minerais opacor¡, como Èanbãn, pare a d"t.rrinação de seua espectos texturais. EepecÍarurentà foran
"";
sultadas as tabelâs de Schouten (1962) e ¿e UyÈenbogaardÈ
e Burke (1971). Oo rrabalhos de SchwarÈz (1931), Basrin er
a1 (f931), Ba6tin (1950), Schwarrz (1951) e Cameron (1966)
foran utilizados principalmente na inÈerpretação das ÈexÈu
res e estruturea dos míneraís opacos.
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ESTRATIGRAFIA

E LITOLOGIA
Na área da Figura 2 duaa sequôncias
netasse

dimentares regíonais, representadas perae
sËries Rio das ;;
.lhae e Mínae, respondern pela quaee Èotaridade da ritorogii
preaente. Rochas gnáissicas e granítícas
ocupam o canto no
roeate e parcialmente o eudoeste, enquanto que
rochas ultra
mäficas constituem.um corpo alongado na direção
norte, ;;
porção centro sul da região. A coluna
estratigrãfica adapta
da a região da Figura 2, segundo Dorr (1969),
á ,o".rrOr^ii
Figura 3.
As rochas pertencentes ä ãrea da mina Faria,
que geograficamente se disÈribuem ao sul
de Nova Lima, estão
incluÍdas na SËrie Rio das Velhas.

Tal Sóríe foi

definida por Dorr
et al.
(f957) como uma grande unidade geoL6gíca dentro
do Quadrilá
tero Ferrífero, rnais velha que a Série Minas,
englobando ,;
chas
xísÈosas de natureza metaaaedimentar e netavulcânica_

Na ãrea, a Séríe Rio das Velhas escä
dividi
da em doís grupos. O maís antigo, Novå
Líma, onde ettão en
caixadas dezenas de ¡nínera1íaaçõee do ouro
associado.
toa, consiste príncipalmente de xisÈos, filitoe,
"r1;;
torr"çãlferrÍfera, rocha quartzo-dolonita-anquerita ("lapa-seca*)
e
quertzitos. Cobríndo em inconformídade o crupo
Nova Límares
tá o nais novo da Sãrie Rio das Velhas, denorinado
consÈituído essencialmente por quartzíto, xisto
""Orr"A-",

do.

e conglomera

Tenratívas de subdi,visão do Grupo Nova Li¡¡a
em duae ou rnais formações foram reaLizadas
em díferentes ãpo
cas, eomo consequôncia de mapeamento geológico
em ãreas ,"1-

trítas

Marheson (in Dorr , Lg6g) dietíngue uma se
quôncia do¡ninantemente quaËtzosa de outra
dorirrlnt"r"rrt. riir
Elca ao longo da f air{a entre o sul de Belo Horízonte
e o nor
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te de Itabirito.
As rochas quertzosaa f orarn consideradae
maís antigaq, visÈo que afloram na" zona sxial de um ¿nticli
nal.
Na ãrea de Nova Lirna,

Tolbert (1964), eeguin
do sugestão de Callaghan, subdivide as rochas encaíxsntes da
mineralização de ouro e sulfetoB efi três zonass Farie, Morro
Velho e Raposos. Nenhuna relação de idade efltre as trâa, as
gin comor conÈatos estraËigrãficos exaÈos ou espessuras pude
ran aer estabelecidosr êh virtude do nagcaranento de feições
indicativas de topo e base e de acamanento, pelos efeitos do
Eetanorfísmo regional e intemperísmo intenso.
ES TRUTURA

As rochas maie velhag que a S6rie Mínas, p.r"6
xinas e Nova Lirna, têm direção noroesÈe nesca região e ocg
pan o núcleo de uma estrutuf,a típo rtanticlinoriurn',, a qual
Gair (1962) denominou levantanento Rio dag vblhâs. Tanb6m in
terptetou cor¡o uma depreesão e6Èruturel, no levanÈenento Ri;
das Vålhas, o sinclínal Vargem do Lima que se esÈende a este
d¿ ãrea Nove Lirne-Rio Acima (Fig. 2)
Nesta área as feições geol69icas príncipais
eão: a díreção norte a noioeete das rochas da sãrie Río dae
telhes e a direção nordeeÈe dag rochas maia jovene, a Sárie
Minas, que Èruncam as rochag Rio das Velhas a noroesÈe de No
va Lí¡oa, ao longo do flanco sudeeÈe dê Serra do Curral.

cair (1958) estabelece una ínterpreração pg
ra ag dobras da S6rie Rio das Velhas na ãrea de Nova Lina.
Supõe que a nítida discordância estruturel entre es duas sá
ríes referidas no parágrafo anterior, índica que a9 ,o"n.l
da s6rie Rio das Velhas foran forüeúente dobrÉdas, na dire
ção norte a noroeste, anteg da depoiigão dos eedinentos M;
nas. Ele coloca o problema ern termos do poseíve1 efeíto d;
dobraEento p6s-Mínas, considerado cono resultante de esfor
ços de novinentos de díreção norte, sobre as rochas prã-Min;s.
0 esforço Èendería a emerrotar e
redobrar
.

-12aqueles carnadao, ao longo de eixos paralelos ao acanamenÈo
fortenente iaclinado e, aproxímadanente, a ânguloa retoa en
relação à aireção norte dos ,o.rirànto".

Assin as pequenas dobras de cainenÈo e8te,
encontradas ne 'rlapa-aecaI e fornsção ferrífera, são consí
deradas corno o resultado daqueles roovinentoe de direção nor
te que agiran aobre esÈaB rochas roaÍs cornpetenÈes ds série
Rio dae Velhas. A idade p6s-Minas para este dobramento 6 a
ocorrêncíe generalizada de lineação con cainento esÈe nas
roches pertencêntes à Série Minas.
Taís rnovimentos são posÈulados Èarnb6n como
reaponsÃveis pela mudança na. tendência regíonal de norte pa
ra aoroeste, nas rochas pr6ximas a Novà Lina, ou pelo menos,
por ter acentuado diferenças relativamente pequenes na Ëe!
dônci¿ previarnente desenvolvídå duranÈe o dobramento pr6-Minas.

coLUNA ESÎRATIGRÁFICA DA REGIÃO DE NOVA LIMA (segundo

Série

Minas

Ind

ivi

s

Espes

o

1969)

sura nãxima, aproxiroada,

incluindo todo o Quadrilatero Ferrífero (¡oe tros )

Litologia

Grupo

Dorr,

quarÈzíÈos, dolomitos, formação
xisÈos, filitos,
ferrifera fàcies oxido, conglomerado e rneËatuf os

8.000

Inconformidade eros iva e angular
Maquiné

Rio

quarezito, conglomerado, filito,
fi 1i to-quartzos
so, grauvaca, sub-grauvaca, conglomerado basal

1, 800

Inconformidade erosiva loca1 e possivelnen
te aû.gu l ar

Das

Velhas

Nova Lina

grauxisto e filito(doninantemente cloríticos),
vaca, formação ferrífera fãcies carbonatorrocha
meÈ¿vulcânica,quartziÈo e dolomito
(Idade Rb/Sr en muscovita: 2.800 nilhões de anos)

4.000

Base não conhecida
I

Figura

I

3
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GEOLOGIA LOCAL

lIPOS

PETROGRÃFICOS

A ¡nais completa e detalhade descrlção pet.ro
grãfica das rochas do Grupo Nova Líma foi elaborada por
caír (1962), d.enrro da localidade cipo, pois pôde dispor
de rochas freecas dos éxtengos trâbalhos eubterrâneo9 ê¡
Èestemunhos de sondagens das vãríae rnínas de ouro nas vizi
nhanças de Nova Lima.
Dis t inguiu diversas variedadés de xistos e
assim como formação ferrÍfera fãcies carbonato,

filitos,
quartzito, grauvåca, rocha quartzo-doloniÈa e anquerita,
quartiito sericítico e conglomeredo xistoso. A maioria
destas rochas está incluída no fãcieg dos xístos verdee.

Repreaentam uma grande sequôncia de sedi¡nen
toe argílosos e de granulação fina, pobremente eelecionados, com resÈritas acuroulaçõee de sedirnentos quÍnicos
e

naior contribuição de material vuLcânico.
Guímarãee (193f) e Barboea (in
cuirnarãei,
1935) já acenÈuavam a importante componente vulcâníca en
parte das rochas da Série de Minas. Guimarães (1964) co!
cluí que Èais rochas, engl¿obadas no andar roéaio da Séríe
de Minas, deven correeponder provavelmente àquelas poste
rior¡nente definídas por Dorr eÈ al. (1957) co¡ûo. pertencen
tes a Série Rio das Velhas, cujo grupo basal é o Nova Liura.
Em virtude de o Grupo Nova Lima íncluir
co
Do urn todo, rochas originariamente representadas por
vâ
rios tipos de sedi¡rentos c1ástÍcos heterogêneos e uma in
portante contríbuição vulcânica, levou Barbosa (in Dorr,
1969) a atribuir um a¡rbiente eugeoeeinclinal para o Grupo
uma

Nova Lina.

geol6gíco da Fígura 4, compilado de
Gair (1962), correBponde ao canto noroeste da quadrícula
de Rio Aci¡na e, mostra a alta densídade de lentes e cema
O mapa
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-16dae de forrnação ferrífera, que juntamente com os díques de
meta-díabãsio, são os únicos tipos peÈrogrãficos mapeãveis

na superfície.
guíveis

Os

diversos *i.to"

e filitos

são

indietin

XISTOS E FILITOS

Durante oe trabalhos de campo, vãrios Èipoe
de xis tos e filitos puderam ser distinguïdos.
por6m, levan
.do-se em conta os crit6rios de cor, textura e grau da fofil'
ção, desde que são rochae de granul.ação muíto finr, pôd"_sl
dívidì-1os em trAs sequôncias maíoreg , onde inter_estrat ifi
cação 6 uma feição conum.

A cor verde mais acentuada, textura
normal
mente corupacta e foliâção pobre ou mesmo ausenÈe
"."""a.rî
zam os xietos denominados metavulcânicos, ern opoàíção
.olagrupados como meÈâssedimentares, com corea desde verde atã
cinza escuro, com foLiação nornaLmente bem deeenvolvida.
Associadas a estaa duae sequâncias de xistos
esÈão aa rochas grafítosae, onde og fí1itoe são os
ternos
dominanÈes. Estas rochas são f acil¡nente distinguíveís eira
vás da cor cinza escura ou preta, foliação extrernamente ff
na que confere ã rocha uma forte compacidade, além da ocor
rência disseminada de sulfetos.
Constirui a sequância *ig
tosa maís intensamente def or¡nada.
TsI conjunÈ!ì ile cr.itJrir,rs rr,vr, I..rr_s¡. dè! gtsrr
de utilidade no mapeamento, uma vez quc o esÈudo microscõpi
co, posteriormente desenvolvido, veío mostrar sua validade
apesar de arb i trari amen te estabelecído.
Se os xistos metavulcânicos se apresentam no
campo como unidades relaÈivamente homogêneas, taL não ocor
re com os metassedi¡nentares. para esÈes, utilizando_se os
nesmos crit6ríos acima referidos, aproximada¡nente l0 tipos
1ítol69icos distíntos puderam ser mapeados, dada a diversi

fícação principaLmente quanto à cor e texÈura.
0 estudo microsc6pico, de a lgùmas dezenas de
seções delgadas desses xistos, permitiu verificar que apé
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sar das díferenças €xistentes nas amostrås manuais, estas
eran easencialmente semelhantes na cornposição rnineral6gíca.
Este fato, alíado ã extrema dificuldade ou ¡nesmo irnpossibili
dade de correlação entre as unidades dístinguidas ao longo
das galeríaa e, notadamente, destas com as doe furos de sog
da, princípalmente devido à natureza gradativa e interdigita
da doe contåtos entre as unidades, não s6 ao longo como pe!
pendicular ã direção da foliação ou acamamentor levou-nos a
resunir os díferentes xistos ¡netassedímentares a apenas qug
Èro tipos l xisto quartzoso-feldspático, sericita xisËo, xig
to com sericita cromífera e o meÈassedinentar propriamente
dito.
SEqUENCIA

ME TAS SED

IMENTAR

Dos quatro tipos mapeadoe, o meËa6sedímentar

indivíso ã o de maior distríbuição e conetítui a litologia
donínante na áreâ da mina. Compreende vãríos xi6tos e mesmo
filítos que em função da conposição rnineralõgica admitiriam
deaignações variadas, de acogdo corn a abundância maior ou me
nor dos minerais consÈituintes, notadenenÈe quårtzo, carbona
to, sericit¿ e clorita.
A variedade mais comum de carbonato
nestas rochas á representada pelâ dolomita comun ou magn6sio-dolorníta, por6m, subordinadanente, anquerita pode estar pre
sente (Gair , Lg62)
,
Ao longo das primeiras dezenas de metros do
níve1 principal de entrada (Folha I), puderan ser distingui
doc dois xistos, devido à natureza peculiar da conposíção mí
neral dessas rochas. Uma de composíção praticarnente unimine
rãlíca, sericÍtica,
representada pelo serícita xisto eroutra
contendo quartzo e plagioclásío, este relarivarnente abundante,
como grãos detríticos isolados numa matriz mais fina.
Esta
últirna rocha, um xisto q u ar t z o s o - f e L d s p ã t i c o , provave lmente ,
corresponde aoa grauvaca xisÈos ou xisÈos arcosianos descri
tos nas quadrículas de Nova Lima e Rio Acimao por Gair (L962).
O contato entre esses dois xistos foi

Ëomado

ao longo do plano ¡nádio dentro da zona de transição. O ig
tenso fraturamento no trecho inicial do níveL de. entradâ ím
pede uma definição maís precisa de conÈato. Não raro, o ,{is
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to quartzoso-feldspátíco contãn intercalações de sericita
xisto como finas lâminae maie escprae, de ordern milírnãtrÍca,
adquirindo localu¡enÈe una êaÈruÈura bandeada.
0 xieto com sericita cromífera é de

cia

ocorrôn

restriÈa. Como unidade rnapeãvel, o"o"r"
"l
nente na Folha II, onde estã encaixado no filiÈo gratitosol
entre duas lentes de fornação ferrífera, uma deLas dobrada
L
eoclinalmenÈe. Brechação ou cisalhamento nais intenso
foi obeervado. poäe ser notado constituindo parcialmenÈe"ã;o
piso do corpo de minárío Lína. Aí, juntamente com o xisto
¡netaesedimentar indiviso, €8tá nuna zona bastante deformada,
onde os xistoe estão ondulados, ínjetados por quartzo
e abri
gando geodos decim6tricos de quartzo e carbonato
exÈremamente

0corre ainda corno finos horizontes de pequêna
distribuição lateral ou como "manchas,' irregulares no filito

grafitoeor onde a contribuição sericÍtica 6 elevada. o
fili
to grafitoso pode conter ou não finas lentes de fornração f"I
rífera. Ocorrâncias deste tipo foram observadas em ,ráriol
teatenunhos de sondagens que cortam a sequência grafitosa
e,
no fílito junro ã bifurcação do túnel princípa1 no inÍcio. da
Folha III.
Duas dosagens de crono efeÈuadas em rocha to
tal , pelo ¡n6todo de Anãlises por Ativação, revelara* .r.lo""l
ðe O,L4Z (unidade rnapeãrieI ao longo da Folha II) e 0,797" (pí
so do corpo Lima).

Xisto quartzoso-feldepático
São rochae de foliação moderada, aflorando ao
longo das prirneiras dezenas de metros da galeria princípa1
de entrada (Fo1ha I). Consístem de quartzo, plagiocláeio,clo

rita, sericita, leucoxânio, rninerais opacos , óxidos hidrata
dos de ferro de côr amarelo-aLatanjado, carbonato e rutilo.
Os quatro primeiros são os mineraie dorninantes; os demais,
a16u de subordinados, podem, às vezes, eeÈar ausenÈes. A con
tagem de ponÈos para uma seção dalgada revelou a seguinte
conrposição rnineral6gica, en porcentêgen! quartzo: 41r5; pls
gioclásio z L2,6; clorita: I5,7; serícita . ZZ ,4; carbonaÈo:
3r2; ninerais opacos t, 2rB e outros mineraíe - 1,4.

-19A matriz se caracteriza por uma rnassa fína
enquadrando-ae no inÈervalo de 0rQl a 011 mm, no nã*imo,
de
netureza clorÍt ico-sericÍt íco-quar tzoa a, resul tantê provavèù
mente de um sedirnento original predomínantemente argíto_sitJ
xítico. Nesse natriz, quartzo e a asgociação cloríta_""ri.f
ta eotão senpre presentes e eu quanÈidades equívalentee. Cllríta pode predornínar sobre eerícita e vice_versa. Leucoxênío
e rutilo estão presentes, sendo aquele bastante comum e este
raro. lextura e¡n ¡nosaico, de r e c r i s t a I i z aç ã o , é rara ou au_
sente.

Dispersos na matr iz, destacam_se quártzo
e
feldepato coro granulação mõdía de 0,2 mm ou atã Orgmn (FoÈo
micrografia 1). Apresentam-se en grãos equigra¡u1ares, com
forna irregular, normalmente trincados, preenchidos por seri
cita ou quartzo de granulação mais fina, não exibindo alinnl
¡uento. Extinção ondulante para quartzo é courum. Os feldspf
Èoe estão geralmente sericitízados nâs bordas ou ao
longo
dae 1a¡nelas de geminação; àe vezes a eericitização ã conple_
te. Lamelae de genrinação poliseíntËtica e aLteração gradatí
va pera aglomerados de eerícita eão comune. os grãos naio
res de quarezo e feldspato participam da matriz en
propol
relativamente
iguais e, provavelmenÈe a maioria ¿"1""
çõee
sej a de origen detrÍtíca.
.

0s ninerais plac6ides, clorita e sericita rnão
chegam a formar horizonÈes ou lentes definidas de espessura
aprecravel. Estao pobremente alínhados entre os grãos de
quartzo e, feldspato, acompanhando seus contornoa, resultando
un¡a textura mícrosc6pica quase equigranular para
ê matriz
quartzosa. .Localmente, na matriz , ae lâminas sericÍtico_c1o
rÍticas dispõem-se alínhadas paralel.amente à foliação aa
";
cha, seguindo horízontes que sugerem ser de microcisalhamen]

to.

CloriÈa cem hábito nornalnente ripiforme, pla
colde, ag vezes, corn formas irregulares. Apresenta cor ver_
de clara, ligeiro pleocroÍsmo e, em vãrios grãos forte aniso
tropía, evidenciada pela cor de interferância azur.
"r".ugudl.
Nos raros núcleos recristalizados, com dinensões ãt6
1r0 mn,

-20constíÈuídos essencialmente por quartzo e carbonato, a clori
ta assume.granulações naiores e forma ripas ãlongadas
aÈé
0r25 nrn ou grandes agregados entre os grãos de quartzo e car
b

on¿to

.

Carbonato á um mineral pouco comu¡n nessa6 ro
chas. Em algumas amostras estã ausente. Ocorre nOrmalmente
nas zonas recristalizadas com at6 O,4 mm de dímensão ou, ra

ramente, disperso na matriz com granulação ínferior,
dem de 0rI mn.

da

or

0s minerais opacos estão situados normáImence
nos núcleos recrista¡.izados, com Èemanho desproporcional
a
essas esÈruturas, assím cono ao6 elêmentos de granulação
maior de rocha. São cristais de pirita, co¡n contornos euhe
drais cúbÍcoa ou retangularee, atingindo até 0r7 m¡n de aresta.
Piríta de granulação fina,0,01 a 0,05 mm, está disper
sa na matriz, normalrnente ao longo de leicos sericícicos
ou
em contato corn grãos maiores de quartzo, carbonato ou felds
pato, tamb6m na rnassa. sericítica.
maioria oe 6xidos hidraÈados de ferro
são alcerações de cloritai onde esta está ¡nais concentraòa é
maior a incidância de manchas oxidadas. Leucoxênío, como pro
vável aLteração de iLmenita, encontra-se arnplamente distri
buído na matriz como grânulos ou aglornerados que conferem um
aspecto suj o à ro cha.
Em sua

S

er i c i

ta

X

i eto

É uma rocha de granulação exÈremamenÈe fina
(ao redor de 0 r02 mm) e praticamente constítuída por seríci
Èa apènas. A ídentificação de ourros minerais, possivelmente presentes, é díficultada não sã pela granulação como tam
bám pelo aspecto nebuloso da matriz.

A sericita sè apresentå. con textura.
fibrosa
ou em escarnas e ã seccionada por superfícies de cisalhamento
(Fotomicrografia 2). Tais euperfícies são bastaqte próximas
entre 6í, conferindo à rocha uma estrutura xistosa quando
vista ao microsc6pio. Macrogcopicanente 6 uma rocha de as
Peêto compacto e cor cinza pfeto.

-2LA orientação preferencíal das placas de seri
cita, que provavelmente representa a direção da antiga
estrJ
Ëura planar da rocha, faz ângulos grandea con as
",rp"rf í"i"J
de císalhamento, responsãveig pela atuer xistosidade.
Da in
teração destas duas superfÍcies estruturais resulta
n.
uma eárie de feições lenticulares e ovalâdae,
sugerindo"o"hI
una
texÈur å de f iloníto.
A de termínação def initiva da natureza eericí
tica (muscovita) da rocha foi feira utilizando_se a difraÈo_
metria de raios X.

Xisto com serici ta cromífera
É fundamentalmente um quartzo_carbonato_eerí_
cita xisto com uma cor verde de tonalÍdade característicarim
posta pela sericita cromífera. A granulação mãdia
aa matril
quartzÕ-carbonática á inferior a 0rl mm.
A sericita cro¡nÍfera, junto com a sericita co
nurn,f orrna Ieitos contínuos, irregulares e arqueados,
com e6
pessura rnódia ao redor de 0rl mm, os quais normalmente
englo
ban ¡ninerais opacos, rutilo e agregàdos de leucoxânio.
Aprg
sentá pLeocróísmo y = verde-amarelado e Z,¡ verde_azulãdorca
ráter biaxial negativo e ângu1o 2V ao redor de 40o
Rutilo 6.be¡n visível nessa rocha como prismas
isolados, intercrescidos ou geminados, não ultrapassando
0 ,05 mm.
Na matriz recrisÈaLizada, nota_se uma nitida
discrepância quanto. à granulação de carbonaro e quarÈzo.Aque
1e com tamanho módío superior ao do quartzo. Este comumente
com granulação ao redor de Or0l. rnm, nõo exibíndo orientação

de seus grãos, mas uma textura equigranutar de recristarização. O carbonaro local.mente forma cris tais aLongados parale
lamente à folíação ou romboedros.
Cons t

i tuem opacos na rocha os seguintes

mine

rais em ordem decrescente de abundâncía: píríta
, pirrotí ta
megnetita, calcopirita e, provavelmente, arsenopirita.
pírita 6 habitualmente h i p i d í orn ór f
i c a , com in
clusões ou venulações de calcopirita.
E, ãs vezes , figeirl
n

'
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enisótropa. pirrotita ã eempre xenomorfa e em placae
alongadas no plano da foliação, Magnetita se mostra normal
enÈe

nente coE formas arredondadas.
Tolbert (1964) e¡¡ seu trabalho eobre a mina
de Rapoeos exclui o diabáeio, forrnação ferrífera e ae soluçõee traneportadoras do min6rio como possíveis fontes para
o cromo présenÈe no xísto com sericita cromÍfera, desde que,
aquelas rochas não revelarem conter aquele ele¡nento. por6¡n
pôde verificar atrav6s doe clorita xíeÈos que cro¡no, como
elemento traço, É amplarnente dietríbuÍdo na região.
Anãli
ges desÈa6 rochas, provenientee de Raposos e. Morro Velhorre
velaram teores inferiores a O r57. de Cr.
Dispondo de centenas de deterninaçõee em aná
Lisee repregentgtivas, não encontrou, en seu estudo, evidân
cia direta que pudesse estabelecer definitivamente a origem
do cro¡no. Postula três hipõteses: a) o cromo tería se depo
eitado na sericita e/ou na clorita a partir de soluções hi
drotermaís; b) o cromo geria derivado de uma fonte possivel
mente Ígnea desconhecida¡ c) teria siclo lixiviado dos clori
Èa xisÈ06 encaixantes e redepositado na sericita.
Parece optar por urna fonte ígnea de natureza
granítica, pois considera. suge sÈ ivo que o grani to ¡nais pri
ximo da área Morro Velho-Rapoeos revelasse conter 25 ppm de
Ct, pere urna amostra, ern oposição,a um conteúdo de 3r6 ppm
para u¡n segundo granito, em ordem crescente de distância da
ãrea e mais velho que o primeiro.
Guimarães (1970) reportå conteúdos ern cromo
acina de 1000 ppm nag rochas encaixanÈes e en torno
de
67 ppnr no rninário da Mína Velha (Morro Velho). Apoiando-se
ne análise da dístribuição de váriog elementos treços nea6âa
rochae, conclui que o cromo, entre ouCros eLeûentos, estaria
re1¿cionado na origem aos metêvulcanitos básicos do crupo
Nova Li¡na. 0 cromo tería sido mobiliaado, ern condições epi
termeis, a partír dessas rochas durante a fase final do pro
cesso formador do mín6río.

Apesar de não dispormos de um nú¡nero adequa-
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do de dosagens para cro¡no, supo¡nos, ern concordância co¡u
a
idéia de Guimarães citada acima, que ume origem vínculada
ãe rochae vulcânicas de natureza bãsíca tem forte apoio ne
tendôncia geoquímíca deese elernento e¡r se associar a tais
tipos de rochas. O conteúdo em cromo para uma arûostra de
xisto netåvu1cânico da mina do Fari¿, diotante várias cenÈe
nas de metros de qualquer zona mineralizeda, revelou
¿l

"""
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A ímportente contribuíção vulcânica básica
es rochas do Grupo Nova Lí¡na €, sua estreita associaçõo com
as de origem terrÍgena, teriam proporcíonado a anpla distri
buição desse elemento na região. Mobilização posterior, aJ
rente a6 fases tectônicas, levaram-no a concentra"_"" ., ,lnes re6tritas, tais como, âo longo de contato
.entre rochas
coripetentes (formação ferrífera, quartzitô) e íncornpetentes
(xíetos e filitos) , de falhas e zonas brechade6, oríginado
a
eericita cromífera.
Xis¿os

me

È

as s ed imen t are s

Easencíalmente são clorita e/ou sericitå Ris
tos e filitos con quentidades variãveis de quartzo .
".rblneto. Outros ¡ninerais preaentes cgmo subordinados são:
fel
coxônio, 6xidos hidratados de ferro, ruÈíl.o, opacoa ,rorr"1]
nente pírita e , rararnente plagiocláeio e epídoto.
Quartão é nor¡oalmente equigranular, principal
mente queûdo presente na matriz fina da rocha, onde tem gra
nulação nódia de 0,01 nm. lí está intercrescido corq peque_
nas placas de cloríta e/ou gerícita, as quais normalmente es
tÃo dispersas. Em duas enostras puderam ser observados ra
ros grãos naiores de quartzo, da ordem de 0rl mm, isolados
na matriz. Nestas mesmas rochag, tambán, ocorrem poucos
grãos de plagiocLásio com dimensões inferíores ao do quartzo.
Estes dois mínerais provavelmente sejarn d.e origem detrítica.
Na matr i z notam-se, locelmente, concentrações
de pl.acas de s eríc i ta ou clorita, onde pode estar associddo
epídoto que 6 raro nesce tipo de xisto. Estas
concentra
9Oe8 apresentan passagem gradativa pare a matriz da rocha.
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clorita

forna de n6dulos chegao a ser reco
nhecidos rnacroscopícamente. öxidos hidratados de ferro pude
ram ser vistos como alteração de clorita e ge egtendem
ao
longo de horizontes ricos nesse nineral. Forman maseas, às
vezes, opacas ou confere cor marrom-avermelhada às clorítas.
Carbonato está presente ne matriz com granula
ção finíssima, mas comumente forma grãos maiores átã Or5 rnm,
alongados e concordanÈes com a foliação, porãrn sem formar
ho
rízontes contínuos. En âmostras cortr foliação fracamente de
senvolvlda, seja per.a equigranularidade dos minerais da ma
Èriz, ou pela ausância de ¿linhanento 6ntre os nineraie pûa
cóídes, os quais se apresentam imbrícedos com quartzo ou dis
pondo-se caotica.nente, o alongamento e orientação dos grãos
de carbonato são as feições que sugeren a foliação. E co¡nun
carbonato orientar-se segundo cordões paraLelos e contÍnuos
for¡nando ângulos de 20o a 250 co¡n a direção da foliação.
em

Horizontes de cornposição quartzo_carbonãtica,
íncluindo àe vezes pírita, dispostos concordantemente com a
foliação normalmente esÈão derimitados por horizontes de se
'
ricíta e clorita (Fotornícrografia 3). LocalmenÈe podem cons
gituir núcleos ou n6dulos na matriz da rocha. Alguns desses
núc1eos possuem a parte central formada por carbona,úos gros
seíros corn granulação de 0r2 mn, lÍmitada por uma bainha
o;
rífárica de grãoe de quartzo com granulação rnenor, ã. .r.r""l
ínterôrescidos com clorita. Seções romboódricas e geminação
polissint6tica para os carbonaÈos são ba"tarrt" comuns.
Quart
zo pode apresentar inclusões de clorita, minerais opacos ;
carbonato àg vezes, predoninam nas bordas dos grãos. Carbona

Èo pode

íncluir quartzo, cl.orita e leucoxênio. pirita ã i¿io
n6rfíca, às vezes, seccionando carbonatos; quando fraÈurada
á preenchida por clorita.
Os horízontes sericÍrico-c1oríticos e subordí
nadamente o alongamento preferencíaL dos grãos de,carbonato
são as feições responsãveis pela foliação dessas rochas. Às
vezes, estes horizonÈes essencialmente sericíticos atíngem
1r0 mn de espessura. Tais horizontes podem estar f orternente
deformados por arqueamentos ou rompidos, na rnaioría das ve
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zes, ao rédor dos núcleos quartzo-carbonáticos, assumindo uma
disposição anasÈonosada na ¡naÈriz. da rocha (Fotomícrografia
4).
Leucoxênio como grãos ou agregailo6 errutílo na
f or¡ûe de bastonetes ou nicro-crisÈaís alongadoe ou geminados,
ocorrem diepersos na matriz quertzo-8ericítíca ou cloríÈica.
Em âlgumas enosÈras, leitoe de natureza quarÈ
zo-eerícítica ou cl.orltica, sem carbonatos, se alternarn late
ral¡oente ou se interdigitam ao longo da direção para t orizol'
tes de composição quartzo-carbonátíca. Esta repetição pa"afl
1ar. de leitos mineralogicamente dístintos, definen o acamanen
to da rocha, cuja direção forna ângulo de quase 9oo com a fl'
liação. MicroscopicamenÈe não há nenhuma esÈrutura orientadl
que possa ser responsãve1 pela foliação nacroscopicamente vi
eÍve1 na rocha.
sEQUÉ'NCIA

ME

TAVULCÂNICA

EsÈa sequência

õ conetituída por

uma litologia
naie honogênea, preservando eu¿ uniforrnidade ao longo
dog
afloraDentos, aÈravás de dezenas ou neamo centenaa de n¡etros,
eventuelmenÈ€ com intercalações de xigÈo metas6edimontar-, re

presentando contaninagões terrígenas locais durante a ápoea
en que predomínava o afluxo de grande maesa de material vulca

níco.

Na área da mina parecem

existir duas

sequân

cias ¡naiores de rochas vulcânícas. A sequêncía a noroeste se
ria formada pela uníão clo pacote mais espesso na regíão
do
corpo Gabiroba co¡n os segmenÈos mapeadoe nas Folhas II e I. A
oGste, os trabalhos da mina se afastam desta sequência, não
perrnitindo u,n" .r"rifi"ação direta de sua continuidade. OuÈra
sequôncia, a sudesÈe sería representada provavelmente, pelo
prolongarnento lateral das unidades mapeadas desde o iorpo de
nin6rio Gaia até'o Faria Extensão.
As rochas da porção esre da zona disalhada do
Gaia, apesar de não apresenÈare¡n bons afloramentos e estaron
Iocalmente alteradas, foram inctuídas nesta sequãncia dada a
aseociação clorita-epídoto-leucoxênio de algumas emostras. Es
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Èas roches são comurenÈe ¡naíe laminadas que o xisto meÈavul
cânico de rnina. Talvez correepondam a sedi¡ûentos originais

de ínÈer-nistura de material vulcânico e terrígeno.

As duas sequências vulcânícae são
separadae
por una faíxa de espessura variãve1 de sedimentos ûerrÍgenoe,
de natureza c1ástica fina, com local contribuíção or gâni ca
e de netureza química, representada pelos xietos seta6sedi
mentarea., filito grafítoso e forrnação ferrÍfera"
Os contatos com oo

xistos

são usual¡nente transicionais.

met¿ssedimenÈarea

ConÈetos nÍtidos en egcala
resÈríta tanbám foran observados.
A maioria dessas rochae, provavelü¡ente, deve
eua orígen à deposição de cinzas vulcânicas, se bem que d.:
rame6 poBsem ser localmeûte sugeridos. Na eequância vulcâni
ca que encaixa os metassedi¡nentoe do corpo Gabiroba, foren
obgervados elguns horízontes com egtËuËuta6 semerhantes a
arnígdalae, principarrnente ao rongo dos Èestemunhos de sonda
gen e tanb6m da galeria. Essae feições, que possivelmente
repre6êntam anrÍgdalas de lavas, conferem ä rocha urna eatrutu
ra maculada. TaI e6trutura e resÍduos de intercrer"ir.rrtï l
entrecruzanento de ripes de plagíoclãsio fora¡n consideradoe
por Gair (L962) como indicações díretas pera a origen vulcâ
nica deesas rochas.
Xis to6 metavulcânicos

te flna,

São rochas de granulação varíãvel, normalnen_
podendo en alguns casoa apresentar ¡ninerais nacros

copícanenùe visÍveís.

prática,

ser distinguidos na
croecopicanenÈe, pela cor esverdeada, normalnente eacura, as
pecto compacto e foliação .incipiente ou ausenËe.
Com algurna

podem

Apresentam una mineralogía

característica de
¡¡eÈanorf isno regíona1, com retronetanorfisno, de rbchas bãsi
cas , íncluindo principalmente: anfib6Lio, plagíoclãsio, c19
riÈa e epídoco em quantídadee variáveis, alám de sericita,
leucoxênio, titanica, bíoÈite, pouco quertzo e carbonato ropa
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co8r princlpalnente ilmeníta e, l0calnenÈe rutil0 e turDali

ne.

pelo nenos doie típoe litol69icoe desÈee xie
tos puderam eer indiviiluaLizadoe microscoplcenente, quânt;
ì textura e granullação. Um deLes ¿presenta cristaig de at6
2 nn, de plagioclásio e anfibó1ío, diet,ribuídos numa,,rnairi"
fína, con textura global equídírneneioñal , en oposição ao ou
tro que apesar da composÍção nineral69íca eenelhante, exibe
granulação fína, raramen¿e superior a Orl mrn e textura nor
nålrûente orienÈada, evídenciada notadenente pela disposiçãlde flbras alongadas de anfíbólio e ãe vezes plagioclásio.
Provavelr¡enÈe, os de granulação ¡naíor correspondarn a lavas
intercaladas nos de granulação fína, oe quais representa_
rian un r¡aterial de natureza originariamente tufácea.
A distinção entre os doia típos de xisÈos me
tavulcânícoa, no campo, é bastånte difÍcÍ1.
Os p"o*rãrr.ilúeÈatufitos adquirem um aspecto tão conpacto e semelhante
ãs lavae que a diferenciação pode ser feita somente en lâuri
nas delgadae. Localmente em bons afloramenËos, ae
poeeÍ
veis lavas .caracterizan-se, en oposição aos xigtos de granu
1ação fiaa, por exibirern ninerais de granulação ¡nifinãtrica
identíficados Fomo anfib6lioe, assim cono vãrias superfícies
curvas de eisalhanento, í¡itenóamente 1íneados, napeáveíe rre
flexo provavelmente de sua maíor competência aos esforços.
Provavelmente a naioria dessas rochas deve
sua origem À deposição de c.ínzae vulcânicas, uma qB¿ que s_
penae alguns corpos dos xistos rnetavulcânícoe de granulação
groeeeíra poderam ser diferenciados, no mapeamento, cono
nogtrêdo nas Folhas II e IV. Outros,identificados
poste
riornente apenas em 1âmínas delgadas, estão englobados in
dístíntamente no xísto rnetavulcânico, desde que seus conta
Èog estão coEpletarnente mascarados e, ocorrem Iocal.mente ao
longo do túnel de entrada a 120 m e 200 m antes do tármino
dag Folhaa II e V, respectívamente.
X¡,Bto meÈavulcânico de granulação

fina

Este corresponde ä maior parte das rochas
orígern vulcânica mapeadas na mina.

de
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0,05 mn, sendo difíci1 a distinçãg ent!ê os grãos dos mine
rais. É constituída por uma massa 'tsujarr de epídotorclorica,
pequenas placas de anfib6lio e plagioclásio, leucoxênio. e ra
ro quartzo ou carbonato.

lentes or¡ núcleos irregulares de
agregados fibrosos e pLacöides de clorita e epÍdoto
inter
crescidog, com granulação pouco superior que a matriz
adja
cente. Nestes agregados, epídoto se âpresenta ern seções
!
longadas, ãs vezes arqueadas, ou em plêcas maís ou
rnenos
equídímensionais, com ar6 0r1 mm de díâmetro. Comumente a
eases agregados estão assocíados os ¡nínetais opacos, que taûr
bém ocorrem dispersos na maÈriz ou relacionados à cloríta ou
São comuns

ne

1a inclusos.

A derivagão de epÍdoto e sericita a parÈir de
plagioclãsio 6 nÍtida. Às vezee, um ¡nesno cristal de plagio
c1ãsio apresenta b¿ndas paralelas alt,erad.as nos diferentes
¡nineraie.

e pequenas fraturas são preenchidas por
quartzo equidirnensional ou alongado, com texÈurê em mosaico
e, pouco carbonato, normalmente romboédrico, assirn como clg
rita, €pídoÈo e sericita.. Tais vênulas, normalnente irregu
1ares, corÈam a rocha eem direção preferencial e ãs vezes se
interaectam. ALgunas dessas vônulas se alojam ab longo de
uicrodobras, correspondentes a zonas cigalhadas. Local e
marginalnente a essas vênulas, ripas de anfib6lío acompanham
Poucas

ginuosauente o microdobranènËo.

Sericita, cl.orita, anfibõlio, bíotita e ßesrno
epídoto comumente se concentram junto äs zonas císalhadae
preenchidas por quartzo e carbonaÈo, ou mesmo ao longo d"g
eas vônulas, onde assumem granulações maiores, discrepalrtes
da nËdía da matriz.
Macroscopicaritente são visíveis aIg'umas estru
tures ovalådas com dí¡nensões de 2 rnn a 20 rnm, alinhadas col
cordanÈemente com a 1íneação da rocha. Tais feíções constiÈuen agregados nebulosos de anfibõ1io, placas de clorita
e
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epÍdoto, leucoxânio, ripas de sericíta. e plagioclãsio rena
neacenÈe, com granulação ao redor,de 0r01 mm. ferpendiculal
nente a algune desses ov6ides desenvol.uem-se ripas ae pfagil
c1áeio já sericitizados. Nota-se que eeses minerais tornam-ee mais abundantes e corn dínensões maiores na região exata
nente adjacênte a es6es núcleoe. À medída que se afastanrin
do em direção ã matriz, diminuern em quantidade e em Èamanho,
QuarÈ2o,, a1ém de participar das pequenas vônu
1aa, ocorre intercrescido junto aos núcLeos constiÈuídos por
epídoto e clorita. pode se apresentar tamb6m em pequenos
glóbulos em contato nítido com a matriz, com contornos bem
def inidoe.

A foliação é ausente ou incipiente e, nease
caso, 6 sugerida pela orientação de sericita ou meamo pequg
nas ripae de anfibó1io e plagioclãsio, díspondo-se em faixas
rolatívamenÈe contínuas na natriz da rocha. Serícíta, al6m
de.ser un mineral não muito comum neatas rochas, usuaLmente
se êpresenta en pequenas ripas alongadas, dispersas na
ma
Èriz, não constituindo horizontee definídoe que poderian eer
reepons6veis por uma foliação meis desenvolvida da rocha.
Algumas rochas deste grupo apre6entam uma tex
tura fína, eugeetivamente. ripiforme (FoÈomícrografia 5), con
ferída pelo hábito plac6íde e alongado de pequenos crísteie
de an'f ibó1io. Via de regra se dispõem erraticamente, porãur,
às vezee, de maneira orientada, mostrando uma feição de flu
xo ou imposta pelo metamorfísmo,

Xisto meÈavulcânico de granulação grossa
' São rochas
constituídas essencialmente por
plagiocfásio e anf ib6l.ío, podendo ocorrer epÍdoto, tambãm co
¡no ¡¡ineral doninante. O que chama a atenção nesaas rochas,
ern relBção as de¡¡ais, é a granulação bern desenvolvida (FoÈonicrografía 6), o tananho dominante dos grãos na matriz es
tã ao redor de Or1 mm e, os ¡nineraie acina cieado! .pr.""ntan dimeneão ur6dia de 0,4 mrn, podendo atingír até 1,5 mm.
lextura ripiforme remanescente 6 sugerída prin
cipalnente pelos anfib6líos alongados, parcialmenÊe cloriti
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de plagíocl6sio alierado. Estes mineraís estão diepersoe en
tre plagioclãeios nornalmeriÈe equidineneionais.
Confundindo-ae com a matriz da rocha, às ve
zes, podein ser observadas feiçõee de intetcrescimento entre
quartzo e plagioclásio, onde este está alterado em sericita
e/ou epídoto e corroido por quartzo vermicular. provavelmen
te represenÈen esÈrutura residual de intercreecinenÈo prinã
rio entre aqueles dois ¡ninerais.

o anfíb6tio 6 verde pãlido e Ligeiramenre

pleocróico. Apresenta inclueões de quarÈzo ou leucoxânio e,
alterações para cloríta ou epídoto ao longo dae c1ívagens ou
perpendiculares a elas. Às ve¿es está quase que totalmenÈe
elteredo, bordejado por leucoxônio, restando apenas o esque
leto do rníneral entre fibras orientadae de clorita.
Nornal
¡nente esÈá com es bordas esfíâpadas, intercreecidas com
rita ou epídoto. Nos anfib6líos, a gemínação e defornação"19
por encurvamento são bastante comun6
0 plagioclásío É do Èipo 6õdico e usualmente
não alongado" Estã corroído ou alterado oas bordas e irfter
na¡¡ente por sericita, epÍdoto e ãs vezes leucoxênio. Zoneamen
to en plagioclásio pode ser observado.
Epídoto forma placas aÈ6 0,6 nn e á nitídanen
te produto de alteração de plagíoclásio. Às vezes pseudonor
fisno 6 evidenciado pela extinção do epÍdoto de acordo com
as lanelas de geninação do feldspato original. Minerais opa
coe, aeeocÍados aos agregados de epídoto, são comuns.
Clorita mostra, às vezee, côr de ínterferêncía
violeÈa intense, podendo for¡rar longas fibras dispoetas peg
pendícular ou radialnente aos cristaís de epídoto e anfib6lio.
Leucoxônío 6 notedo como massas irregulares
em agregados corn epídoto e cloriÈa. Ta1 essoeiaçfo é conum
na neÈriz dessas rochas. Nornalmenge forma concentraçõee
raiores ao redor de grãos de ílnenita.
litanita estã conumente asgociada aog anfíb6.
lios e âlterada em minusculos grãosn guardando o hábito naçi
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Sericita, apesai drj Àg vezes aer um mine ra1
dornínaûÈe na ¡naÈriz, 6 juntamente con o quertzo um srineral
não abundante nessas rochae

de i1¡nenita, ocorrem como mínerais opa_
cos, pirita que ã normal¡nente brechada, venulada por ganga e,
calcopirita que 6 rara.
A1ám

SEQUÊNCIA GRAFITOSA

Filito grafitoso e xieto metassedinentar com
parcial .contríbuição grafitosa constituett es. rochas dessa se
quância e, t ârn arnpla distribuíção denÈro da ¡nina. O ,.p.1mento geol6gico do nível de entrada permitiu mosÈrar o
"oi
portamonto desgas rochas, as quaia se inter-estratificam con
várias canadas e lenLes de xisto metaseedimentar, def iriíndo
un conjunÈo netassêdinenÈar-grafitoso que aconpanha intímhBente a camada principal de forrnação ferrÍfera.
As relações de contato enÈre filíÈo grafitoso
e o xisto rnetassedinentar com horizontee grafitoeos são Beg
pre transicionais, usualmente interdigitados e, urn pode -con
Èer finas canadas ou lentes do ouÈro. O Èipo peÈf,ogfãfico
domlnante define a unídade rochosa rnapeáve1. Anbos englobam,
normalmente, camadas decimétricas ou de poucos meÈros do xis
to metÁ6sedimenÈar comum, de pequena extensão 1ateral, às ve
zes, não persistentes enÈre duas sondagens, as quais não fo
ram mantidas na confecção dos mepas. Xísto metassedimentar
com horizonÈes grafitosos, intercalado gradativanente e¡n f.i
Iito grafitoso, pode passar lateral e Èransicíonalmente para
formação ferrífera.
0s filitos grafitosos englobam inúmeras lentes
de forrnação ferrífera com espessura centim6Ërica a poucos ne
tros, com contato gradatívo ou nítído, às vezes tectônicorde
natureza cisalhada. ComumenÈe tais lentes não ap¡esentam
bandeamenÈo, constítuindo bancos naciços de quartzo e/ou car
bonato, intensaner¡te fraturadas e deformadas. São parÈicu
larmente abundantes, por6m com espeEsuras reduzidas, dentro
dê eBtrutur¿ dobrada no inícío da FoIha II, inferida
pelas
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sondagens F-113,

F-114...f-llg, com recuperações inferiores
a 402. Podem conter sulfetos, e entre eles estão pirrotita,
pirita, calcopirita e cubanita.
Algu¡nas dessas inter_eBtratifÍcações foram nan
tidas em Èrechos das Folhas II e III sob as denominações de
filito graf itoso':com bancos de forrnação ferrífera ou formação
ferrÍfera co¡n filito gr¿fitoso, dependendo do tipo peÈrográ
fíco preponder an te.
Brechação ã uma feição co¡nun desseg bancos.
Nos Èestemunhos de sondagens efetuadag dentro do conjunto me

ÈassedimenÈar-grafitoso, principalmente aquelas das Folhas
II e III, os fragmentos das pequenas lentes de formação fer
rÍfera eão envolvidos por quartzo claro, leitoso,
congtag_
Èando-se con a tonalidade cinza do quarÈzo ou branco_arnarela
d€, do carboneto. Fraturas em zonea não brechadas, tanb6n
são preenchidas por quartzo leitoso. Assoclado a este podem
ocorrer alguns sulfetos, sendo os mais comuns calcopirita ou
cubaníta e, às vezes, pírrotita e esfalerita. Tâis sulfetoB
foran provavelmente ¡robilízados dos filitos grafitosos, a19
jando-se ju¡¡tsmente com o quartzo leítoso nas feições secun
darias, brechadas, da sequâncía filito grafitoso-bancos quar
t iz ít icos e/ou carbonãticos.

Junto åo contato entre esses bancog e as ro
chae fi1íticas encaixantes, a brechação 6 conum e engloba
fragnentos' de filito com os quårtzo-carbonáticos, envolvidos
pelo quartzo leitoeo. Às vezes , somenÈe, este esÈã presente.
Esses Èrechos brechados facilnenÈe dietinguÍveis nos testemu
nhos de eondagens podem se estender at6 5 metros.
lais zonas, dentro do fílito grafitoso, ricås
en bancos de quarÈzo e/ou carbonato besÈanÈe Þr6xirros enÈre
eí, deven ter-6e comportedo como uma rocha relatívamente cosr
petenÈe, fraturando-se durante o tectonisno. pode-se notar,
àg vezes, blocos de filiÈo sulfeÈado eo lado de qr¡artzo
za ou leitoeo isenÈo de sulfeto. Este era, provavelmente "ig
rde
natureza priurária ne rocha carbonoea.
o quartzo cinza ã íntimamente associado ao fÍ
lito grsfitoao, onde constíÈui f,inos horizontes da orden ðe
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¡rí1Ínetros I aco¡npanhando fielnente o mícrodobramenÈo dessas
rochaa. pode eer o úníco slineral presðnte nesses horizonÈea
ou, o que é meis conum, está junto com carbonaÈo. por6m, 1o_
calnente, constitui sozinho zonaa com espessura apårente. de
¿t6 2 netroe, nostrando vênulas de natureza grafitoea, defor
nadas e rompidas. Nesses bancos e6pes6osr de textura conpac
ta, o quartzo tem granulação fina e provavelrnenCe correspon_
de àe camadas prínariamente formadas pela deposição de sí1ex.
Apesar da intenea deformação da associação fi
lito grafitoso,quartzo e/ou carbonaÈo, a repetição peri6aic'X
de canadas desses rnateríais sugere oscilagões rÍtmícas na na
Èureza do enbíente sedimentar durânÈe a deposição dos sedi
mentos originais dessas rochas.
A deposição alternada de sedinentog carboûo
sos' píritososr con carbonato e eí1íce torna-se crara quando
associa¡nos una natureza fechada ou restrita ã bacia de depo
sição e, levamos ern consideração as condíções de alcalinida
de e/ou acidez e redução e/ou oxidação (Huber e Garrels,
1953; James, 1954).

filítos grafitosoe corn pirita represente_
ríam condições fortenente red.utoras, em águas estagnadas rí
cas en ferro. A oxígenação era ineuficíente.para desÈruir a
natária orgânica que chegava a er¡ta bacia, junËamenÈe com
c1áeticos finos. O ferro podería ser precipitado como sulfe
to I partir da água do mar, pel.a ação do HrS. Em eua *riol
parte, o enxôfre era liberado pela ação bacteri¿na redutora
sobre eulfstoe, tamb6m presentes na água do nar ou sobre a
Oe

maÈ6ria orgânica.

A deposição predominante ou exclusíva doe clãs
ticoe finoe e¡n detrinento da mat6ría orgânica responderia pe
1ae fínas íntercalações de xísto metaesedimenËar no filito

grafitoso.

A sequência quartzo-carbonática indlcaria con
diçõee deposlcionais ligeirarnente redutoras, com pouca ,.tã
ria orgânica e quaee conpleta aueôncia de clásticos. e o*f
g-engão era
suficiente para elirnínar e maior parte da mat6
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ria orgânica, poróm ineuficiente para tranefornar em 6xidos
os cornpostos ferrosog. Dessa ¡nane.ira, o6 carbonaùos de cotn
posição ferro-¡nanganesíano-cáLcíco e sÍlica eram depoeir.ool.
0scí1ações peri6dicas no pH daríam un controle para a alter
nância dae banalas de s ílica e carbonato. Este se precípita
ria e¡r condíções alcalinas e sílica em condíções ãcidas.
Fí1íto,grafitoso
QuarÈzo, seríciÈa e grafita gão os ninerais
doninantes. Subordínadamente ocorrem carbonato, piriÈa, clo
rita, öxídos hidratados de ferro de côr vermelho-alaranj ada,
rutilo e denaie opacos que serão posteriorrnente descritos.
CaracteristicameÍte possuem uma ¡natriz finíe
siua de naÈureza serícítíco-grafítosa, raramente
gr"rl'rrll"o.
ção superior a 0 r0l nrm. Quantíclades subordinadas de quartzo-,
cótbonato, 6xidos hidratados de ferro e ruÈi1o poden estar
presentes. Em algurnas amostras, a matriz 6 quase que exclu
eivamente constítuída por quartzo fíníseimo e grafiÈa. Neese
cago, o quartzo tem êspecto enfunaçado e os linite6
entre
seus grãos não eão nítidos. Tipícarnente a grafíta se aprg
senta como. un fino p6 preto, amorfo, entre os minerais da- ro
cha ou inclusa princípalmenÈe em quartzo e carbonato. Normal
menËee

as seções delgadas se apresentan como que opac¿s.

Microdobramento inteng o e aperÈado, e ea truÈu
ras de
de pressãor' (',pressure shadows") definindo nú
cleos recristalizados são feições típícas dessas rochas (Fg
toaicrografia 7). Estas esÈruturas são nitídamente visíveis,
incl.ueive rnacroscopicanente, acompanhando os leitos claros
quartzo-carbonäticos que res6alÈam na rnaÈriz escura da rocha.
rreombra

Sericita e principalmente grafíta, provavelmente, desempenha
ram uß papel importante, conferindo plastícidade ã rocha e,
facilitando o desenvoLvimento de esÈruturas cornplexas por de
formação e dobramenÈo. Não raro, superfícies grafiÈoeas de
císalhamento, paralelas ã foliação principal, ínÈersectam mi
crodobras evidenciadas peLa disposição sínuosa das 1âninas
de sericita.
Qu¿rtzo, carbonato e pirita

constiÈuem quase
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envolvidds por horizontes serícíti"co-grafitosoe de natureza
cigalhante. Constricção, espessamento e ronpimento degsas
estruturas são feições comuna, etã êm amosÈras manuaís
.(fg
tografia 1). E¡n m6día, quarÈzo e cârbonato atingen gr.anula
ção de 0r05 mm e pirita de 0,2 mn. Dentro de tais núcleos,
fraturas nos porfiroblasÈos de pirita brechada são preenchi
das por quartzo com hábito fibroso, comumenÈe disposto pel
pendlcularmente à parede da fraÈura (Fotomicrogrefia g).

recrietalizados, às vezee, pg
dern se desenvolver em cordões rnais longoe, com e6pe6sura de
poucos centimetro6, onde os opacos perfazern acíma de
507.
Esaee núcleos

dos mínerais pre sentes

.

llil1iam er al. (1954) arribuem a formação
desses núcleos ou bandas de segregação ao processo de difg
rencíação ¡netam6rf ica. Apesar de ser um processo pouco co
nhecido, acredita-se que a difusão de fluídos ao longo de
zonas de resistôncia míníma, oferecidas por euperfícies de
origem ¡necânica, influencíaria a concentração 1ocal de ¡rine
rais, durante a reconstituição quÍmica no meÈanorf is¡no.
Minerais opacos no filito grafítoso
Os filitos. grafítosos nereceram una ídentifi
cação maís detalhada de seus minerais opacos, não s6
por
apreBenÈarem abundância relativarnente aLta des6es minerais,
quando conparada com a das demaíg rochas encaixantes, como
Èar¡b6n pela comum e ínÈima associação com os corpos de min6
rio.
decrescente de abundância, os fili
tos grafi tos os englobam os seguintes minerais: pirita, doni
nantenente, a seguir esfalerita, calcopiriÈa e pírrotita;em
quantídadee bem menores escão presentes: cubanita, arsenopi
Em ordem

rita, heriatita e ílmenita.
PiriÈa se apresenta com granulação'extremanente variáve1, desde inferior å Or01 mm atá cubos perfei
to6 de 5 msr de aresta. Idioblastos de pirita são comuns
noe núcleos recrístalizados, quartzo-carbonátícos, usualmen
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cos díepersos ao Iongo das carnadas sericÍtico_grafitosas.
tlde tambËm for¡nar grandes agregados xenom6rfícos quese aispõfrn
fece ã face com cristais euhedrais bem diferenciados da
mas
sa (Fotoni cr og raf i a 9).
pírrotita,
e sfaler i ba, cal copi ri ta
e ganga
congtituern comumente inclueões em pirita.
Calcopirita
6
mais comum nos cristais maíores e bem crístalizados
de piri
ta, onde tanbém forma vônulas ao longo de fraturas
s grandes agregados de pirita xenon6rfica a
presentam textura de superffcie t,suja,r,
com
"or a*a.ela ,nail
forte' aesim como ånisotropiá dístinta e refletívidade
menor
que os grãos adjacentes com forma pr6pria. As
relações
tex
turaís sugerem que os grãos idiom6rficos são formados
a pa;
tír da reunião ou recristalização do materiaL
xeno,n6rf ico.
Este exibe euperficialmente teBtura de agregado,
onde os grâ
nulos constituintes estão separados perifericamente por
zo
nas irregulares, constituÍdas de pirita mais cl.ara,
O,r" O""l
cem de6empenhar o papel de ci¡nento entre os grânulos.
Nos agregados xenon6rfícos e nos grãos ídío
¡n6rficoe a e les relacíonados, algumas estruturas interessan
tes puderam ser observadas.
.

Massas de píríta

contorno esférico, estãÕ
dispersos na roche e localrnente ge coalescem formando
agre_
gados ou grãos maiores (Fotomicrografia l0).
Estas esferas,
lembrgndo concreções, possuem diâmetro mãdio de 0r006
mrn. po
de-se observar que cristais maíores de pirita conservam
t;
ternamente a forma arredondada dos antigos grãos comporr.nt.l,
evÍdenciado pelo eontorno regular de ganga e, ãs vezes,
pela
tonalidade mais forte da cor amarela dos grânu1os,
em relação
ao crisÈal ou ao âgregado Èotal. Grânulos esfáricos
de píri
ta podem também consÈiËuir núcleos de crístais de pirita
com
contornos euhedrais ou quase euhedrais (Fotomicrografia
L1).
Os grãos de piríta jã diferenciados dos agregados,
alãrn de
apresentarem contornos geom6tricos definidos, são
superfi
cialmente mais f.impos, quase ou mesmo isentos de incrusões
de ganga, tão comuns nos agregados xenomõrficos,
com
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de ferro tenderia e elirninar as inclusões de ganga e condi
cionar o desenvolvírnento de inclusões de outros eulfetos, nltedariente calcopirita, que á .¡nais co¡nun nos grãos bem cristl
1ízados. À substiÈuição e principalmente o proce"so de
lução poderiam ser os mecanismos príncípais na forrnação"*"odd;
ínclusães en pirita.
Alguns grãos de pír i te, quando atacados com
HNo, concentrado, desenvolveran téxtura fíbro-radiada,
reve
lando um núcleo central escuro, provavelmente coneÈiuuído
por ganga (Fotomicrogr af.ía L2). Odiâmetro.dessas estrutu

ras pode at ingir at6 0,4

m¡n.

Apesar da longa e complicada evolução geol69i
ca pela qual passararn esses metassedíÍ¡entôs grafitosos,
as
texturas descriÈas sugerem que os grânulos esféricos, alguns

textura radíada (Fotomicrografia 13), repreBentam f"l
ções prínãrias residuaís de surfeto de ferro parcialnente re
cristalizado por metamorfisno.
com

Zoneaírento 6 bastante comun

tanto nos agtega
dos xenom6rficos como nos grãos individu¿1ízados. Quese -que
invariavelmente ele ã evidenciado por faíxas, densamente pon
ti thadas por gang¿, sejan. paralelas, cruz adas ou dispondo_se
concentricamenÈe em relação aoe bordos do crístal (Fotornicro
grafía 14) . Às vezes, es zonås nais ricas em ínclusões de
ganga são ecentuadamente mais anís6tropas que o restar¡Èe do
crísta1 e, poden conter esfalerita, na forma de pequenos g16
buloe com diâneiros inferiores a 0r01 mm.
.
A p íri ta con exceção doe núcleos recríe¿a1i.za
dos onde alcsnça granulação maior, usualnente ocorre fina.el
te diepersa na rocha ou, ainda, preferencialnente
da ao longo de determinados horizontes de natureza"or,""nar.]
serícítico-grafítoea, con atã 0r6 mn de e6pessura, que se alternam com
leitoe est6reis para piríta, atravás de contato nbrrnalmente
nítido (Focomicrografía l5).
Essa pirita finíesima, da ordem de 0r01 mm ou
mesno inferior, se apresenta na forma de grânulos xenomõrfi-
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A piríta acompanha fielmente
os
leitos aos quais es tá restríta, mesmo nas.zo.nas rnicrodobra
das que são bastante comuns. Este fato é ressaLtado pelos
grãos relativamente alongados que permanecerD paralelos,
aos
contatos enÈre os leitos rícos e estãreis em pirit.a, não s6
nos flancos, comó tanbém nas zonas axiais dos micro-dobras,
Localmente, os grãos alongados de pirita
não
apre6entam a1ínharnento preferencial, dÍstrÍbuindo-se caotica
mente na rocha. TaI comportamento, talvez reflita
intenso
dobremenÈo acompanhado de amarrotamenEo de camadas.
pode-se notar que ao longo dos horizontes pi
ritosos, a pirita assume granulação maior nos núc1eos de do
bras ou onde o m i c r o -d ob r ane n t o foí rnais intenso. Taís zo
nas de a1ívío de pressão, evidentemente, propiciaram mef¡lres cond í ções par a recristalização do sulf eto

Esfalerita á sempre xenomó4fica. Ocorre i"g
lada na ganga, ou como inclusão na pirica ou aínda inclr¡indo
micro-cristais idiom6rfícos de pirita.
Calcopirita, igualmente ã esfalerira, ë xeno
mórfica, ocorrendo isolada na ganga ou preenchendo parcial
mente os contåtos entre pirita xenom6rfica e pirita idíom6r_
fica. Apresenta inclusões de demístura de esfalerita. Calco
piríta juntamente com esfalerita acompanham Iocalnente piri
ta ao Longo dos horizontes sericítico-grafitosos.
Pirrotita é normalmente xenom6rfíca en agrega
dos alongados paralelanente ã foliação, nas, ãs vezes, ocorre nå gaûga como pequenas ripas Itcorroldag[. Apresenta in
clusões de ganga, arsenopírita e esfaleriÈa.
É intima¡nente
asBociada ã cubanita e magnetíta. Nesta ocorre corno núeIeos,
provavelmente residuais de sua transformação para aquele oxi
do.
Alám de pirita,

arsenopírita é o segundo mine
ral opaco a exibir hãbito idio¡norf o nos fíliros glafitosos.
Ronboedros perfeitos, com granulação desde 0,01 a 0rg nm, po
dem apresentar íncLusões de ihnenita.
HemaÈ

i ta é rara.

0cotre principalmente
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de 0r02 nm.

Il¡nenita em algumas seções chega a ser um 6xÍ
do basÈante.comum em relação aos outro6 mineraís opacos.. Dis
pefsa na ganga, nostra característicemente Èextura rnirmequÍ
tica em contato com os ninerais de rocha Òu com pirrotita,
que parece substituir ilmenit¿. Lamelas de gemínação são
perfeitamente visÍveís.
Xísto metass.edimenÈar c.on hori¿ontes grafitosos
Macroscopicamente ã u¡na rocha de foliação ex
treBamente desenvolvida, apreaentando certo bandeamenÈo fí
no evídenciado pelos horízonÈes mais escuros, ricos em grafí
Èa. As bandas claras normalmente de composição sericÍÈica,
com quartzo, carbonato e cLorita, .alternam-se com as eBcuraa,
o que confefe u¡na cor cinza à rocha. Essas bandas, com eg
peasuta módia de 1r0 mm, gão vísivelmente crenul.adas e mícrl'
dobradas.

constituÍdos por quartzo,
carbonato e sericita. Em proporções variáveis estão presen
tes : grafica, leucoxônio, rutilo, 6xidoe hidratados de felro,
níneraís opacos e clorita.
Do¡ninantemente são

A predomínância míneral69ica na matriz 6 da¿a

pelo quertzo, sericita e carbonato com grãos normalmente a
longadoe e orientados paralelanente ã folíação, com granulação principal não superior a 0,1 nm. Grafita, grãos de 1"g
coxânio, píriÈa e minúsculos priemas de rutilo completam a
matriz da tocha. Grâfita, enconÈra-ae disseninada enÈre os
grãoe da matriz ou como ínclusõee em carbonaÈo, quargzo e se
ricíta. Usualmente se apresenta em forma de milnúsculos pog
tog da ordeu de 0r005 mrn, ou formando manchas escuras maío
rea ao longo dos leitoe serícíticos. pirita idiorn6rfica pg
de englobar quarÈzo, carbonato ou rnesmo clorita.
A foliação 6 defínida por finas tâ;ínas de ee
ricita e matería1 escuro, identificado como grafíta.
fst"I
horizontes sinuosos, contlnuos ao longo da rocha e LocalmenÈe anastomosados, talvez sejam respongãveis peLa alta plasti
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cidsde dessas rochas, justificando o alto grau de deformação
ne

lao presente.

Ao longo desseg nívèis ge desenvolvem horizon
Èes de cisalhamenÊo, que se amoldam ao redor de. grãos
de
quartzo e catbonato, adelgaçando-se ou espeseando_ee. Norrûal
mente são rompidos por cristais maiores de cårboneto, eviden
tenonte recrietalízados, e exibindo grandee lamelae de ge¡n!
nação poliasintátíca.
Cristaie de cárbonato, ainda assumen
fornas Ientículares ou ovalad¿s, quando entte horizontes se
rÍcito-grafitosos, èvidenciando esforço cisalhante.

Ceracterízando zonas de alÍvio de preesão, hã
inü¡neros núcleos ovalados, com até 4r0 nm ao Longo do eixo
naior, preenchidos por quartzo, carbonaÈo e normalmente piri

ta. EsÈaE estruturaE, senelhanÈes ãqueLa Eo6trada na FoÈomi
crografia 7 do filíto grafiÈoso, formam unídadee ãs
.r"""1
contíguas, separadas por horizontes cisalhados arqueados e
localmente seccionados. carbonato e pírita eão idion6rficos,
eo grãoe até IrO mm para o prineiro e atá 3r0 mm para o 6e
gundo. Quartzo 6 xenomórfico conr granulação inferioruo
bonato, normalmente em Èextura de ¡nosaico, porám poa. se ""I
_al
eenvolver em grãos alongados eub-paralelamente à f ol;iação ou
perpendicularmente ãe faces euhedrais de pírita.
0s carbona
to6, quando prõximos aos grãos de pírita, estão tingiaos pol
¡¡anchas irregulares escura6, provavelmente óxídos hidratados
de ferro.
A1ém

de píríta,

ocorrem aindar:oomo ninerais
opacos esfalerita e calcopirita.
podê-se notar que esfalerí
ta, em grânulos finamente dispersos ou alinhados, estã ,""
Èrita preferencialmente ou exclueivamente aos leitos ricos
ern grafita, juntarnente com os doís outros BulfeÈoE.

. pirita tem díetribuição homogônea na rocharpo
r6m pode eer observada u¡na repartição seletiva quanto
i ,"g
nulação. 0u sej a, nos horÍzontes claros , sericíçico., pírl
ta possui diâ¡netro módio superíor (0,2 mm) ãquele encontrado
noe horizontes grafirosos (inferíor a 0,1 mm).

FORMAçÃO !,ERR rFERA

0s resultados do ßapeamento subterrâneo e dag
interpolaçães,apoiadas nae descrições de testemunhos de
son
dagem,nostraran a existÊncía de várias Ientes ou camadas
de
forrnação ferrÍfera,
intercaladas na sequôncia rnetassedímènÈar
e, ìs vezes, em conÈato com oa xistos metavulcânicos. O
,g
pa geol6gico simplificado do nível de entrada mostra
as prin
cipais camadas e lentes dentro da ¡nína.
Inúmeras lentes, rarånente atíngiddo 1 metro
de espe6sura,estão interestratifícadas
com os xistos e fírí
toa metassedimentares, princi,palmente junto ãqueles
n,r"
contribuiçao grafitoea estã preeente. A maioria tem", dimen"sões não mapeáveis dentro da escala uÈilizada para os tra¡a]
thos de campo.
Na mina, a associação formação ferrífera e ro
chas grafitoaas parece ser uma constante, poís a frequância

de tais Ientes aunenta onde a sequôncia metassedimentar_gra_
fitoea se espessa e a possibilidade de detalhamento 6 favore
cida por uma densidade maior de sondagens. servem
.""ì
pl.os desta associação, as íreas denÈro das Folhas II"oro
e III,
onde aLgumas lentes maiore.s estão rliferenciadas.
Ficou clararnente defínida uma camada princí
pal mai e extensa de formação ferrífera,
que pôde ser
'
""rui
da e inferida ao longo d,e 2,5 quilômetros dentro da área
da
mina, mas que certamente se esÈende alÉm dos Limites mapea_
doe. 0 dique de rocha metabásica e falha6 constítuem provå
veLmente oe únicos acídentes de interrupçãô ae sua continui_
dade.

Na porção este da mína tem direção princi
pal E-W, localmente modificada por dobramentos, assumindo,
ap6s a porção central, direção gera1. norde6te rcom espessura
r¡Édia de L0 metros. Variações locais na espessura,, iìe 4 a 20
metros, podem ser atribuÍdas a complicações estruturais
ou
refletir
feições primárias de natureza deposicional.
Apresenta contato nÍtido com o xisto encaixan
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estar
intensarnente laninado, a formeção, ferr Ífera brechada
e, á co
num a presença de veios de quartzo e estruturas
de preenchi_
n¡ento com quartzo e carbonato bem formados.
Com os filitos
grafitosos, os contatos são nítidos, cisalhados, porÉm,
19
calmente gradativos, evídenciado pelo empobrecímento gradual
doe banðos de formação ferrífera at6 desapareceren
completa_
mente, dando lugar apènas ao rnaterial xístoso. Essas
inÈer
calações enrre a formação ferrífera principal e filíto
Crg
fí toso podern se est.ender por mais de 100 metroa ao
longo do
acamamento, com eapessura horizontal média ao
redor d.e 4 me

tros.

Apesar de constituír um tipo dê rocha compe
tente deve ter tído um comportamento rel.ativamente plástíco,
durante os perÍodos de deformação tectôniéa, em vísta
do in
tenso e compl.ícado dobramento nelas impresso.
Finas camadas mÍl.irn6cricas a centin6trícas
quartz06as ou carbonãtíces conferem ã rocha uma
estrutura ban
deada. Ta1 conjunto de camadas irnprirne uma côr geral
clara
ã formação ferrífera.
pode constítuir a espessura Èotar_
da
rocha ou estar inÈercalado corn sequâncías mais escurag
onde
nagnecita ou filito
grafitoso estão presentes, tamb6m en fi
nas carnades. Ao longo dos testemunhos de sondagem pode_se
contar atË 10 conjuntos claros e eacuros rítnicamente
aLter
nados. ComumenÈe zonas brechadag dentro da carnada podem
su
ceder a serem precedidas por zonag bandeadas, não exíbíndo

nenhu¡na def orrnação.

Aesociação quartzo_magnetita foi observada na
ãrea do Gaia, onde a formação ferrÍfera é cortada pelo
túnel
principal de entrada. Trata-se de uma zona dobrada
com plg
nos de fratur&mentô bastaûte pr6xirnos entre si,
conferindo
aog bancog de forrnação ferrÍfera um aspecto fibroso.
Quatro corpos de mín6rio estão alo,j ado6 nesta
úníca cenada, consistindo essenciahnente de zonås enríqueci
das em sulfetos e ouro.
mação ferrÍfera

Na porção noroeate da mina e, separâ.da da for
-

principal

em

inrerval0 u"....irrátt";

;;

-43aproxí[adanente ZO0 metros, ocorre uma sequência
de segnen
Èos alinhados de fornação f errÍf e.ra, quê
constituem ae dife_
renteB zonas do corpo de minário Gabíroba.
Estão encaixadas
eu xistos netaseedimentares, os quaís por
aua vez estão con
Èidos nuna sequância vulcânica relativanente espesså.
A eapessura destes segmentoE de forrnação fer
rlfera 6 bastante variãvel. A n6dia esÈã. ao redor
de l. ,";;..
DobråDento aesociado a pequenor¡ deelocamentoe
confere local
me,nte maior espessura a 6stas rochas.
Não foram observadas
rochae grafítosas iorn espeesura apreciáve1,
associadas a ea
tas formações ferríferas que eetão em contato direto
com a
eequância de xistos neÈassedímentareo. Irregularmente
r 4o
longo do contato co¡n a for¡ração ferrÍfera, os
xisÈos são bae
tante 1atninados e ricos em clorita. Àe vezes são
acinzenta
doa com horizontes restritos e finos da serícita
cronÍfera.
O contato normalmente 6 nÍtÍao e, às vezes,
gradaÈívo ou vi
s ive lnente cisalhante

Atã a primeira metade.da zona A, a formação
ferrífera co¡num estã associada a una roche xfstosa
de côr
verde dada a abundâneía de clorita e rica em
carbonato.Lpcal

mente tem estruture bandeada, com pirrotiÈa rnacroacopícamen]
te visÍve1. A naÈureza gradativa e interdígitada
dae rela
çõee entre essas duas roihae, aesociada ãs complí"rOõ";-;;

truturais dificultavarn sensivelmente a díferenciação
i"" f.ites de fornação ferrífera para a elabor¡tçao do mapa. geol69i
co. A descrição dos testenunhos de eondagens evidencou
a
ocorrência desoa rocha em outras ãreas denÈro da sequância
sedínentar da Gabiroba. É uma rocha f,estrita a eeta
ãrea e
provavelmente representa uma variação faciol69ica
pr6niûa da
forrnação ferrífera comum, que durante sua deposição
foi con
taninade por pequeno aporte de crásticos finos, que
lhe
"ol'
f erira¡n um agpecto xistoso, mascarando,
embora ,rão totrl."rr]
Èe, a eatrutura bandeeda da for¡nação ferrífera. Ãs
vezes,
ela constitui a rocha sulfeÈada associada ã forrnåção
ferrÍfe
ra isenta de sulfeto.
Ta¡nbám como

reflexo de varíação faciol69ica
pode_se in

inediateurenÈe associada à formação ferrífera,
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rnilimãtricoe
de quartzo paralelos à tolíação, Bara o qual aquela
rocha
pasea gradativamente ou se interdigita.
Estas rochas já haviam eido reconhecidas.como
foraragão ferrÍfera sèdimentar,por ltatheson (in Gair i-g6Z),
,
de acordo com a definição apres.entada por Jar¡es (1954).
Em relação ao rnineral de ferro origínal
domi
nante, James (1954) distingue quatro príncípais fãcies
de
fornação ferrífera: fãcies sulfeto (pirita),
fácíes carbona
to (o carbonato á uma rnístura molecular de carbonatos de Be,
Mg, Mn e Ca), fácíes 6xído (hematíta, magnetira) e fãcies sí
licato (grenalita, clorita, eÈc. ).
Tais rochas são consideradas como sedimentos
químicoe depositados em bacias marinhas restritas ou fechadas
propiciando um ambiente deposicional en condições fisico-quí
míc¡s fluÈuentes e anor¡nais. E6ta6 condições permitiriam que
os nineraie de ferro, depositados como precipitados quínícos
ou produtos da diagânese, pernanecessem em equíIfbrio con o
neío de depoeição"
As formações ferrÍferas degcritas p"r.
å".
"
da rnina pertencem ao fácies carbona,to,por ser esta a forma
em
que nais comumente o f err:o se apresenta. Con exceção
das
ocorrôncias locais, onde é exclusivamente formada por quarr
zo e carbonato, trata-se de um fãcies carbonato impuro, ond.e
nagnetita pode estar presente em pequenas quantídades. Mais
comumente cont6n finos leitos de filito
grafiÈoso
inÈer_es
tratificado com as bandas quarÈzo-carbonáticas.
Localmente
carbonato está ausente e o ferro 6 representado por magneti
te, que confere um carãter de fácies 6xido a estas rochas.
provave lmente as camadas de filito
grafitoso,
com abundante pirí¿a, representar¡ o fãcies sulfeto,
deede
que apresentam relações faciol69icae gradativas e inÈer_es_
ttatificadas com o terrno mais típico da formação lerrífera.
Pode ser observado que são rochas
finanrente
bandeadas com uma mineralogia príncípa1 bastante simples
rcons
¿ituída por quartzo e carbonato. Subordinadamente, mas de

_
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ocorrência ampla estão presentes: clorita, 6xidos hídraÈados
de ferro, grafita, sericíta e sulfetoe. De ocorrôncia reg
Èrita, corno já observado, êstão a rnagneÈita e henatíta. Quag
to ã composição do carbonaÈo, o síderÍtíco (siderica parrici
pando de 65 a 957" da molácula do carbonaÈo) 6 o termo ¿orni
nånte, enquanto que anquerita e ferrodolomita são as .rarie¿l
des menos comuns (Gair, 1962, .
De acordo cofl¡ a naturezã,

e praporção relativa
dos nìínerais presente6 nas bandas, cinco varíedades de forma
ção ferrífera puderam ser distinguidas conf ot.me aa
""g,rírrt"J
as s oci ações ! quar t zo-magne t i t â, quartzo-carbonato-nagne
ti t a,
quartzo-carbonato-carbonat.o fino corn grafita, quårtzo_carbo_
nato-cloriÈa e quartzo-carbonåto-clorita-grafíta.
As ass oc i ações quartzo-ca-rboneto-magnetitâ e
quartzo-carbonato-carbonato fino com grafita constituern o6
representantes mais comuns da formação ferrífera na mína. po
dem constituir lente5 isoladas ou pertencer a una mesma cama
da. Ne6se caso, alternam-se gradaÈívamenÈe, ou estão ínter-estratificadas ao longo da direção da camada.

As trâs associações restantes apresenta4 -dis
tríbuição restrita e constituem normal¡nente varíações grada
tívas locais dentro das variedades mais comuns, porãm, às ve
zes, respondem pela totaLidade da camada e podern ,.
""turrd"f
por dezenas de metros.
ASS0CTAçÃo QUARTZo-MAGNE Tr

TA

A distribuição quase que homogênea de quartzo
e megnetita na rocha não define nÍÈídamente o bandeamento tí
pico da formação ferrífera, pelo menos na escala microsc6fií
ca (Fotomicrografia 16). Tal feição pode ser observada 1o
calmente pela presença de horizontes maís ricos em 6xido de
ferr.o. NesÈes, o opaço contríbui co¡n at6 35 a 457" da rocha,
exibindo granulação maior de atä 012 mm e, comumente forma
agregados xenomorfos. Clorita de cor verde escul"å, forÈemen
te pLeocr6ica É um mineral comum negses horizontes, mas no
geral não atinge lZ da rocha.
Nos horizontes mais quartzoso6, o óxído

tem
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exfbir com maior frequôncia conÈornos euhedrais. Nesse caso,
partícipa com 20 a 257" em relação ao quarÈzo.

Magnetita 6 o óxido de ferro do¡ninante. . He¡na
tit¿ e raramente pirrotíta são os demais minerais opacos pre
sente6. Algune grãos de ouro puderam 6er observados em uma
amosÈra desta variedade de formação ferrífera.
0corre
na
na6sa quartzosa, ãs vezes, em contato cofû magnetita.
A maioria dos grãoe de magnetita está parcíaL
mente alterada para hematita. A alteração segue um esquema
geonátrico, provavelrneflte controlada por planos criscalográ
ficoe da rnagnetita, resultando num arranjo de malhas Èriangu
Laree ínterpenetradaa, para as lamelas de hematita sobre a
nagneÈiÈa (Fotomicrografia 17). As lamelas de hematita prg
duzidae por este processo, martíÈízação, são mais espessas
quando se cruzam e algumas tâm formas lenticulares ou e¡n lÍn
gua. Hematita talvez tenhà se originado exclusivamenÈe atra
v6s da oxidação da magnetita.

0s 6xidos hidratådos de ferro, corn câr averme
thada e¡¡ seção delgada, eão mais abundantes noa leitos nagne
títicos. Formam massas irregulares ao redor dos opacoe, às
vezeg, englobando-os totalmente, denÈro da matriz quartzosa,
equigranular, recrisÈalizada. Dada a completa ausência de
cårbonato na rocha, os 6xidos avermelhados de ferro, ou se
origínaran pela hídratação da magnetita, ou represenEam produtos de Èransformação de próvios carbonaÈos anquerÍticos ou
eiderítícos presente€ na rocha.
ASSOCTAçÃO QUAR TZ0 -CARBONATO-MAGNE

T

r

lA

Leitos con espe6gura entre 0r5 a 10 mm, aprg
eentando cores alaranjada e preto ou cinza escuro, são reg
ponsáveis pela estrutura bandeada da rocha. Localnente ocor
ren horizontes mais esbranquiçados, de composição essencialmente quartzosa, com carbonato eubordinado e ausância de opa
coa.

Tais estra.tos estão ondulados ou mesno dobradog nas eecalas macro e mícrosc6píca. podem estar rornpidos
ao longo de sua direção, restando estruÈuras ovaladas, a6sen
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neação

Os estratos alaranj adoe são ricamente carbonã

ticoe (acima de 502) e estes mineraie eetão incipíenternente
oxídadoe, tomando a cor araranjada. 0s leitoe nais escuros
representam a associação quartzo-magnetiÈe. Nestes a nagne
tita participa com 20 a 257. e os carbonatos não chegan
a
52. QuarÈzo é o ¡nineral dominante, en tÍpica te:(tura em mo
saico. Em mãdia, a granulação de quqrtzo, carbonato e nagne
tite É inferior a 0;L mm.
A magnetíta se concentra preferencialmente
noe leitos carbonátícos, às vezes formando horizonEes definí
dos (Fotomicrografia lB), ou , ao longo do contatorniÈidamen
te gradetivo, com os horízontes quartzosos, onde quartzo
e
carbonato contribuem com proporções aproximadamente iguais.
A tendôncia ao idiornorfisno da magnerita 6 maior junto
ao
quartzo, onde pode ter granulação de ató 0r 2mm, do que nos
horízontes onde ela ó mais comun.

CloríÈe extremanente verde e raro 6xido hidra
tado de fer¡o estão presentes nesta rocha.
pírita e pitro
tita eão sulfetos raros na rocha. pirrotita pode estar
ig
Èercrescida e , ãs vezes , l.amelarmente con magnetit a ou, então,
cons ti tuíndo íncIusões neste 6xido.
ASS0CIAçÃO

QUART

Z

O-CAR

B

ONATO -CARB ONAT

O FrNo coM cRATITA

Semelhantemente ãsr:duas anteriores, esta
va
ríedade ó caracteristicamente bandeada, porém com coLoração

geral mais escura.

As bandas claras são de natureza quêrÈzo_car_
bonãtica, com granuLação principal ao redor de 0r05 mm. N"g
tag o carbonato pode atingir atí 4OZ do volume e minerais o
pacoe são quase que completamente auaenÈes.
Ae bandas escurad são as que caracqerizan es
ta variedade de formação ferrífera.
São horizontes de granu
laçao fÍniseima sempre inferior a 0r0l mm, nebulosos e de dí
fícil distínção enÈre os grãos. Compõem-se predorniaantenente de cårbonaÈos em grãos alongados e material escuror prû
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vavelrûentê grafitoso.

Este está como que pulverizado na nas
8a carbonática, ou o que é urais conum, fornando finos
rerto;
(at6 o,0l urm) , al inhados e paralelos responeáveis pela
,
fo
liação e pelo aspecto gerai escuro de rocha. provavelrente
sericlta esteja presente nesEes horizontes, onde finos pla
nos de cisalhamento podern ser eeguidos.
Estes horizontea egcurog talvez representen
u¡ûe contribuição terrÍgena de natureza argílosa,
con maÈária
orgânica, paralela à precipítação dos carbonatos. como
fai
xas isoladas asse¡neiham-se aoa xis tos netaBsedinenrares
"i]
cog e¡n carbonatos. passam de maneira abrupta para horízon
tes claros quartzo-carbonátícos, atravãe do desaparecimento
doe fínoe horizontes escuros e do aumento da granulação
do
carbonato (Fotornicrografia l9) . Ueualmente, entre
eSses
doie horizontee principais da rocha e em conÈato gradativo
con anbos, ocorre una terceira faixa, essencialmente c.arbonã

tica.

Interessante 6 notar que os nínerais opacos,
besÈante raros, represen¿ados por nagneti¡a, pirrotita e pi
rita, díspõem-se principalmente nos leiÈos carbonáÈicos escu
roe de granulação fína e estruÈura xistosa ou, nenos .o*ur"iÈe, no contato destes cor¡ì os leitoe quarÈzo_carbonãticog.tai
repartição de opacos pode eer encontrada entre os sulfetos
naa zonas nineralÍzadas da formação ferrífera, que
consti
tuen o6 corpo6 de rninérío.
Micro-falhas são comuns cortando eur grandes
ângulos esceo horizontes. Ao longo delas, quarÈzo e princi
palmenÈe carbonato recristelízaram-Be em fibras nais
longas
que na naÈriz, en direções paralelas ao acamamento. Rompímen
to e ¡rovínentação desses horizontes conduziram ao desenvor-ví
mento de esÈruturas e¡n forma de rboudínage[, alongadas
0""]
lelemente c' rineação e delimitadês por horizontes cisaltradol-.
ASS0CIAçÃO QUARTZ0-CARBONATO-CLORITA

Constítui

urn Èipo de ocorrôncia testrita
na
nina e se apresenta tarnb6m bandeada. As bandas claras, com
espessura at6 1O rnm, são quart,zo-caf,bonãtícas. EÉtas se aL
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ternan com outras mais espessas (at6 30 rn¡n), porórn
finamente
1a¡ninadas ¡ constituídag essencialtngnte
por carbonatos e con
tendo clorita de côr verde ínËensa. Estå
forma hori"ontel
contínuos, relativarnente largos com at6 2
m¡n ou, lentes com
contornos irregulares.
As bandas meis espessas dão uma coloração
ca
racteristicamente verde a esta variedade de formação
ferrÍfe
ra, principálmente quando umedecida. É uma rocha
que taciî
Erente chema á atenção na zona A do corpo
Gabiroba e en part;
do corpo Mata Virgem.
As clorítae contên, profuEêmênte dispersosrmi
nerais opacos de granulação fina que na massa
carbonática são
raros ou inexís tentes.

Minerais plac6ides, não ídentificados

estão
aesocíadoo àe bandas carbonático_c1oríticae"
DesenvoLvem_se
ta¡nbám junto ä pirrotíta e cubanita,
em forma de rípas entre
cruzadas ou radiais seccionando aqueles
suLfetos e a matrÍz
adj acente.
ASS0cIAçÃO QUARlZO_

CAR BONA TO_CLOR

r TA_cRAFr TA

Esta variedade correspontle ã formação t"r"i-f.
ra escura, diferenciada durante o napeamento.
Apresenta con
tato estracigrãfíco nítidò com aa variedades
¡nais comuns da
formação ferrífera.
ineralogíc¡¡mente predomina carbonato
e quaftzo e em quantidades bem menores cl.orita, grafiCa,
6xi
dos hidratados de ferro e opacog. 0 bandearnento
õ ausente e
a granulação principal não 6 superior a 0,03 mm.
A texû,urå ã completamente cisalhadan eviden_
ciada peios horizontes finos e sinuosos de grafita.
Estes de
limitam n6dulos ou lentes que se espe6sam e adelgaçam
ou al
rompen ao longo da foliação (Fotomicrografia
20). Alguns de
les são constituídos por quartzo, carbonató, placa6
de clori
te e opacos com granulação pouco superior ã da
matríz
" *rl'
fíta, cono um fíno p6 entre ou sobre os minerais. ,cforialr=
às vezes , forra màrginalmente alguns desses n6du1os.
Ela e
grafita tambãm ocorrem como inclusões em quartzo.
Dos mínerais opacos presentes foram dístingui
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: pírita, calcopiríta, cub ani ta, i Lmeni t a, arsenopirita,
esfaleriÈa e pirrotita, como miner"ais subordinadoe.
dos

Pírita, o mineral opaco nais

comumr.

6

xeno

morfa e alongada paralelamente aos horizonÈes cisalhadosrsu
gerindo recristal.ização concomitante aos esforços. Localmente está intercrescida com mineraís ripiformes, não iden
tificados. CalcopiríÈa e esfaleríta conatítue¡n inclusões
conuns na pirita.
Ilrneûita 6 xenomorfa, äs vezes, lanelar,
plac6ide e seÍ¡pre com textura mirmequícíca em relação aos
¡nínerais dá rocha. pirrotita e arsenopiríta são raras.Aque
1a sempre como inclusão na calcopiríta.
BANC0S QUARTZO-CÀRB ONÃ1rC

OS

Estas rochas constituen lentes ou c¿madas re
lativamente contínuas, da espessura centim6trica a decinréÈrica, intimamente ass oci adas aos fi1ítoe grafitosos. poden
ocorrer cf¡m uma única ca¡nada ou formando grupos de vãrias
camadas. Localmente apresentam dobramento íntenso.

por quarÈzo e carbonaÈo e aprg
sentarû uma grande variedade de minerais opacos. NormalmenÈe os doíe minerais transparentes estão ifitercrescidos 'ern
texÈura e¡n mosaico e, ãs vezee, conferem ã rocha um cef,Èo
São formadas

bandeamento.

rninerais opacos são: pirita, esfalerita,
caLcopirita, cubanita, pirrotíta e arsenopiríta, que podem
formar canadas compactas de alguns centí¡netros de espessura.
Pirita ã o sulfeto maís abundante. Morfol.ogi.
camente varia de xenomorfo a idiomorfo, nostrando, comumente, zoneanento e carãter anis6ttopo. Texturas ern atol (Fotomicrografia 21) e fibro-radíadas controlam o preenchimento por esfalerita. Este sulfeto constitui inclusões e pre
enche as fraturås de pírita brechada.
Os

Esf¡lerita se

tr a em zonas maís ricas
e visíveís macroscopíoamente. É xenonorfa, com i'nc1usões de
piríta, calcopirfta e muito comumente de cubanita.NormaLmen
te envolve cristais ou agregadoe de pírita. No filito
gr3
fitoso, exaüamente adjacente ao banco qua.rtzo-carbonático,
concen
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dos.

RocHA QUARTz0-cA;BoNÃrrcA

Foi detectada sonìente na Folha III
atr,avËs
de eondagens e, localiza-ee pr6ximo ao corpo de minório Ma
ta virgam. Apresenta-se provavelnente em duas camadas ren
ticulares, intimamente associadas à forrnação ferrÍfera p"rn
cipal e pârece constítuír uma variação faciol69ica, não ban

deada, desta rocha.

egtrutura cornpacta

com cor cinza_verde
Localmente apresenta-se brechada e sit icíficada.
A
fotnação ferrífera associada apresênta um grau ¡naie intenso
de deformação.
Tem

clara.

Consiste de urna matriz com granulação prinôi
.pal inferior a 0,05 mm de grãos de quartzo e carbonaÈo, co*
mumente com textura em mosaíco (Fotomicrogtafía 22).quartzf,
podè se apresentar em grãos alongados ou em conqentrações
maiores dentro da matrí2. Localmente estes doís minerais
podem assumir granulação maíor de at6 I rnm, Grãos rnaiores
de carbonato ocorrem isoladamente ou €m grupos dentro .da
massâ de carbonato ¡nais fino. Romboedros de carbonato são
bagtante comun6

Clorita ocorre em forma de massas irregula
res ou placas amplas, atã 015 mm de díâmetro. É ae
.r"f
"ô,
de íntensa e preocr6ica, mostrando cores de interterôncil'
azuíe, suger indo penína.
õxidos hidratados de ferro, com cor alaranja
de en 1âmina delg.ada, são nitidamente re6ultado da oxidação
de eulfetos.
Vônulas ou lentes de cor mais clara que a ro
cha, de conposição quartzoaa ou quartzo-carbonãtica, cortam_
-na em dif,erentes díreções

Pirrotita 6 o nineral opaco rnais comum nestå
rocha. Esta dísperaa como inúmeros grãos xenomorfoa, com
dínensão dominante de 0r02 nm. Inclusões e intercrescimen-
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to

à pírrotiÈa uma textura corroíde.
pirita ã rara. Apresenta-se com hãbíto idÍo
¡o6rf ico, chegando a ter cristaís con 2 nm de areata. Nor¡na1
nente estão assocíadas às masgae carbonáticas ou ãs vônulas
quartzo-carbonáticas recristalizadas. Cubanita associada ã
co¡ù ganga conferem

pirrotita e esfaterita associada à cubanita, a¡nbas xenomorfae, consËituem Èamb6m mínerais opacos nenores.
É uma rocha essencialmenÈe se¡nelhante à "lg
pa-secatt, hospedeira dos sulfetog e ouro da mina Morro Ve
tho.
ROCHA

ME

TABÁ

S

ICA

dique de rocha ¡¡etabãeica,provaveLmente
equívalente netam6rfíca de diabáeío, corta em discordância
a foliação dos mètâsBedímentoe na porção eeÈe do nÍve1 prin
cipal de entrada. Tem direção geral N25o E e o mergulho da
foliação incipiente está ao redor de 60o sE. A espessura
á de aproxínadamente 2.5 netros.
Um

Possuí contaÈo cisalhado corn o xisto
encai
x8nte, evidenciado pela forte laminação em aeus bordoa. _Es
te fato, aliado à cor verde sernelhant.e ã do xisto, ãs vezes,
oblígera a posíção exata do conÈato, eugerindo localnente
passagem gradativa entre ås duas rochas. porém, internanen
te, a rocha torna-se rnais naciça e a cor é verde escura. No
conteto e dentro do corpo básicq, em nlveis cisalhados, ocor
rem veioe, com aÈé 40 cm de espessura, preenchidos por cal

cita idíomõrfica junco

com quêrÈzo.

dique, de espessura ao redor de
2 netros e direção nordeste, foi detect.ado por sondagens rna
porção noroeate da mína. Eetã encaixado em rochas vulcâniUrn

segundo

cas.

Apresenta como ¡ninerais princípais plagíoclã.
eio, anfib6lio, biotita, clorita e epldoto. Ern quantidades
varíáveis estão presentes sericita, leucoxânio, carbonato,

ÁpatíÈa, quartzo e opacos
A granulação principat da rocha esÈá ao
re
dor de 013 mm se bem que localmente pog6a ser bem menor, re
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pre'sentada por uma maÈriz de natureza epÍdoto-c10rÍtíca.p1a

gioclãeio e
1r0 mn.

núc

leos res iduais de biotita

podem

atingir

.aã

Cisalharnento e alteragão metamõrfúca mascara

rám as feições origínais

e no geral a rocha apresenta urlestrurura xístosa (Fotomicrogr af.ía 23). Textura ofítica
ã
eugerida localnenre pela dlsposição dos grãos de plagioclã_
sio e anfibólío.
A biotita á marrom clara e egtá normalmente
alterada ao longo dos planos de clivagem em cl.oriÈa verde
clara, pleocróica, corn inclusões aciculares.. Tais acícu1as,
provavelmente de rutilo, dispõem-se ordenadamente em gru_
pos reticulados, caracterizando a sageníta. rnterrnediariamente entre biotita e cloríÈa, aquela sofre alteração
da
cor r que passa de marrom claro a a¡narelo-esverdeado, conger
vando a alta birrefríngôncia.
Essee doís mineraís de alteração podem ocor
ter nu¡n s6 cristal remanescenÈe de biotita, como lamelas pa

ralelas ou fibro-radiadas, perfeitarnente distintaB.
Às ve
zes, biotiÈa e seus produtos de transformação
dispãem-ue
discordantemente das lamelas de geninação do plagioclásio,
no qual estão parcial. ou È.otalmente inclusos.
Biotita tambóm apresenta, nas bordas ou in
ËernaIneûte ¡ agregados de leucoxênio e epídoto.
0 anfib6lio é praticamente incolor,mostrando,
em seções basaís, pleocroismo de incolor a ligeiramente es
verdeado. Talvez pertença ao grupo da tremolí!a.
Ao Longo
de suas clivagens transforma-se en biotita e clorita.
0 plagíoclãsio esÈã intensamente epidorizado
e eericitizado, porám, conservando o hábíto ripiforme e as
lanelas de geurinação polissint6ríca.
Apresenta composição
de albíta-oligocIásío,
que são oa termos estáveis nesse fâ
cies de metamorfistto.
Epídoto se apresenta com duas variedades, am
bas con alto relevo. Uma, de zoisita, em pequenas placas a
longadas com côr de inÈerferôncia amarelo-1ímãò, outra habi
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tualnente formando agregadoe com corea de interferância azul
eocuro, sugerindo clinozoisita. Esta é a variedade na,is co
¡lut¡

.

. Clorita, outro mineral bastante conum, tanbãrn
eeÈã norr¡alnente en agregados e aseociada com epídoto.
Tem
côt verde c1ara, baixo relevo, pleocr6ica e exibe cores anô
maLas de ínÈerferAncia fortemente azuis, caracterizando pro
vavelnente penina.

opacoa presenÈes
calcopirita, magneËita e

Na ordem de abundância, os

sao: ilmeníta, pirrotita,
esfalerita.

pirita,

Ilmenita, con granulação de acé lr0 mm, cons
titui núcleos reeiduais, fraturados, bordejados por largas
faixas de alteração em leucoxânio. LocalmefiËe apresents. con
tornos romboádricos. 0corre dispersa'na rocha ou formando
faixae paralelas ao longo das clivagens de biotita alteråda
(Foromicrogr af.ía 24)

.

Lamelas paralelas e a1Èernadas, constituÍdaÊ
de magnetit,a e leucoxônio, sugere¡n uma as6ociação anterior
de intercrescimento otr de exsolução entre magnetita e iLñeni
Èa.

0s sulf eto's 6empre xenomorfos aparecem iaola
dos ou associados entre sí, principalmente pirrotita com cal
copiríta, mo6trando, às vezes, relações de incLusões, a16m
de pirita com esfalerita.
ESTRUTURA
DOBRAS

Dobras isoclinais e assirnétricas, normalrnente
fechadas, de ordem decamétrica e sub-nilimátrica, são
f"!
ções estruÈurais basÈante comuns na rnina Faria. A direção
preferencial dos planos axiais varia de norte á nordestermer
gulhando de este a sudeste, com caimenÈo do eixo de dobra no
neeno sentido do plano axíal. Este 6 normalmente sub-parale
,tro ã aireção da foliação e as dobras localmenÈe se apresen

tan

coûro

se estivessem deitadas sobre a superfÍcie da foli¡-

;
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ção.

A Figura 5 pernice, verifícar a f or¡na das do
bras e a poeíção da zona falhada na ãrea do Gaia, atrav6s
de uma aeção.inclinada de direção N-S, perpendicuLar ã ati
tude nãdia do eixo de caíneqto da eatrutura dobrada, tomada
como sendo E-hr 35o E.

A formação ferrÍfera e o filito grafitoso en
riquecido em bancoe de quartzo e/ou carbonato são as rochae
que rnelhor mostrâm as dobras de maior e m6dia a¡nplitude. Do
bra¡ento mili¡nãtriio a sub-¡nilim6tríco 6 melhor evídenciado
eu rochas grafitosas e xietos onde predomínam miner¿is mícá
ceoar 0s eixos desse microdobramento, paralelos aos das do
bras maiores, são ós responsãveis pela intensa lineação das
rochas da mína. Na formação ferrífera, lineação tamb6m Ë
resultante da interseção de acamamento com clivagem de plg
no axial, bern desenvolvida em seus horizontes micáceos. Es
Èa estúutura linear tem direção preferencial E -I^l com cairnen
to pêrå este. Direções !l-NI^l Gorn caimento para E-SE são
Èambóm bastante comuns, para a lineação. o ângulo de cainento 6 localmenÈe variáve1, eståndo É naíoria dos valores

entre 30o a

35o.

0ndulações de grande âmp1ítude estão presen!es na rnaioria das rochái. Essas provãveis dobras de gran
de ângulo são nais comuno na formação ferrffera, quando esÈa se apresenta em formá de bancos compactos de espessura
decirnácrica e com intercalações de horizonÈes cenÈím6Èricoe

de fílico grafitoso.
zonas de fotce dobramenÈo, ae camadas de
fornação ferrÍfera estão como que enroladas, resultando es
Èruturas lenticulares, alongadas paralelamente ã lineação,
de eeção circular ou e1íptíca. Nessaa esÈruturas em forma
de rrcharutort ou Itfu6ort, a formação ferrÍfera adqoire um as
pect,o fibroBo salientádo pela interseção do acamamento com
planoe de clivagen de fratura bastante pr6xlmos 'entre si,
diepostoe radialmente etn re 1ação ã curvatura do acånamento.
Superfícies e¡n forna de t'S", bem visíveis em seções perpendi
culeres ì lineação, foran desenvolvidae não sõ nâs fornações
Em

1
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ferríferas co¡no nos filitos
grafitosos, evidenciando esfor
gos de torsão durante o dobramento. Easas estruEura6 são
de ocorrência local ao Longo de uma camada não perÈurbada,
porán, ãs vezes, podem ser seguidas por algumas dezenas de
netros. Localmente, o cisal.hamento e o dobramento não pel
níte¡n correlagão de acamamenÈo entre easas dobras e entre
elas e a camada adjacente não perturbada. Ruptura do acamå
nento, resultando estruturas tipo rrboudiuage,t são bastânte
conuns dentro de uma mesma banda da formação ferrífera.
Nos
filitoe grafitosos,gulfetos são segregados em corpoe ovala
doe. mais ou nenoa achatados, alínhados entre a foliação
curva ou em forma de rtsi
Duas díreçõe6 de fraturanento comumente esËão

assocíadas a estas dobras de formação ferrÍfera,
de tal r[g
neíra que a lineação, paralela ao eixo maior da estrutura,
representå a bissetriz do ângulo entre as direções nordeste
e noroestê das freturâs, normalmente de grande ângulo de mer
gulho.
Cisal.hamento eegundo superfÍcies curvas, a1
gumas apert,adas, intensamente lineaclas, desenvolveu_se
lg
calmente em xistos metavulcânicos. provavelmente correspon
dem ao mesmo estilo de deformação em forma de [charuto[, co
mum na formação ferrÍfera.
Tais estruturas estão em nítida

discordância com a direção geral da foliação a quaL junto ã
superfícíe dobrada, amolda-se a e1a, permitincto o estabelecímento do movimento reLativo.

Os tipos de dobras e as tlef ormações alonga
das e fusíformes, observadas na mina Faria, correspondern g
estruturas bastante semelhantes descritas por Tolbert (f964)
na rnína Raposos.
Na ãrea da Gabiroba, a formação ferrífera se
apresenta em segmentos que se dispõem segundo dois horizon_
tes aparenÈemente distinÈos, com direções este_nordeste pg

ra un e norte-nordeste para o outro, ambos merguLhando de
sul a sudeste. Sugestivamente, parecem tepresentar um úni
co horizonÈe original, posteriormente dobrado segundo a di
reção nordeste. Os esforços que agiram durante o. dobra*enl

-

-58to cisalharam e romperam o horizonte único em unidades
pletamente separadas ou ligadas pgr zonân aclelgaçadas.

cog

Esta dobra sugere represenÈ¿rr em seção hor í
zontal, uma estrutura maior, em sinclinal , com direção r. cai_
mento e abertura fara nordeste (Fígura 6). Seus flancos fo
ram defor¡nados em dobrås nenores, ou en estrutura6 Èipo rrcha
rutotr dentro da escaLa de afloramento, evidenciadas nos seg
mentos da formação ferrífera.
Tais dobras poÊauem
plano
axial com direção nordeste e mergulho para sudeste. O cai
nento 6 para este, poróm, o ânguLo de caímenro aa lineação ã
menos acentuado ao longo de urn dos flancos,.ou seja, o de di
reção norte, principalmente na zona ,rCú.
lnteressanÈe ã notar a maior deformação das
Na zona ncr, o xisto
que constitui o piso da formação ferrífera está conpletåmente cisalhado. A foLiação 6 ondulad.a, crenulada e, ãs vezes,
forma pequenas dobras assimétricas ou se deforma assumindo
ttSt,. A naturezå bastante quartzosa do xisto,
eatruturas
"T
e¡n forma de finos horizontes paralelos à foliação, assegura-lhe uma certa consistôncia e ressaLta suas deformações. _
Veios de quartzo leitoso, corn espessura decim6tríca, são co
rnu¡¡ s no xisto prõximo ao contato com a formação ferrífera.
Taie veios podem englobar blocoe de xisto norrnalmente dobra
"
dos, ou constituir esÈruturas de preenchimento com cristais
centimãtrícos de quartzo. CarbonaÈo normalmenÈe estã presen
te e pequenas quantidades de pirrotita
e galena f,oram obser
zonas ItC'r e trArr em relação äs outras.

vadas.

A possibilidade de correlação entre å formação
ferrÍfera da ãrea Gabiroba com a formação ferrÍfera
princi
pal, portadora dos outroe corpos de min6río, é sugerida pela
repetição das unidatles 1íto1ógicas e pela complexidade de es
trutura da área inposÈa, notadamente, por dobramentos.

estrutura dobrada, segundo a direção no!
deste, en sinclinal seguído de u¡n antíc1inal , ambos ass i¡n6
tricos e invertidos, poderia ser o elenento de união enÈre
gs duas ca¡nadas de metassedimentos quínicoe.
Uma
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einplificado do nível de entradalde noroesÈe a sudeste, o
provãvel gínclinal da área da Gabiroba sería seguido por um
snticlinal, tendo como núcleo a eequôncia vulcânica, o qual
egtaria em continuidade con urn einclinal, cujo núcleo eeria
ocupado pela sequência ¡netassedinentar-grafitosa. A carnada
de formação ferrÍfera, encaixada na sequância metassedírnentar-grafiÈoss, interrnediária entre a principal e a da Gabiroba, estaria no nÍvel de entrada ao longo do flanco conum
enÈre as duas dobras propoBÈas
Se

nuciosos e

Dede e ausência de ele¡nentos estruÈuraís mi
de um mapeemento nais deÈalhado da árearaliada ã

lurpossibilidsde de obtenção de ínformações lirol6gicas dire
tas, principalmente da porção central e nordeste da sequâncía sedímentar da Gabiroba, não pudenos enêontrar evidãncias
ou nelhores indicações para confírnar ou abandoner esta su
ges

tão.
FALTIAS

Falhas maiores não são estruturas conuns .na
nina. Algumas zonas brechadas envolvendo formação f erríf e
ra provavelmente constituan falhas, cuja naturêzâ e mesmo
¿Èitude dif icil.mente poden ser definídas..
Tr6's zonas cisalhadas de direção nordeste e
provavelmente merguthando sudeste, una local.izada no Gaia,
ouÈra próxima ao dique de rocha bãeica e a Èerceira na zone
"B"da Gabiroba, ta1ve.2 constituam as únicas estruturas maio
res de deslocamento observadas no nÍve1 de enÈrada.

É comu¡n ao longo do conÈaÈo, formação ferrí
feta e xisto encaíxante estarem brechados e cinentadoe por
quartzo. Tais feíções são bastante comuna nas zonas rrAt' è
ttC" da Gabiroba ou em vãrios locaís, envolvendo formação fer
rífetå dobrada em rrcharutort.
sistema de císalhamento, de diieção predo
minantenente nordeste e mergulho para sudeste, ã acentuadamente desenvolvido nos xistoe, cuja expreseão são as zon.âs
de lauínação íntens¿, às quaís podem ou não estar associa
Um
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drágua.

.

Comumente zonaa. lam.inadag cortam discordanÈe

Eente a folíação, desenvolvendo pequenas esÈruturas de
rasto que permiÈen e deterninação dos movirnentos r.lativosl"l
Taie zonas lamínadas t, ê'm direção paralela à da folíação e
eata assumè ângulos de mergulho iliferentes de um lado e de
outro da zoaa laminada.
OUTRAS FEIçõES

ES

TRU TURAI S

Brechação forte na formação ferrÍfera
pode
mascarar quase ou totalmente sua estrutura bandeada ou,
ãs
vezês , leitos fragmentados, nornaLmente carbonãticoa,
se
dispõern entre Leitos aparentemente não perturbados. LocaL_
nente, a presençå de porfiroblastos brechados de magnetita,
na masaa c¿rbonática de côr clata. ressaltam a esÈr.utura ca
taclasada paralela ao aca¡namento (Fotogra t.ía 2).

Foliação 6 a feição estruturai, mais comum e
desenvolvida nas rochas da mina, decorrenÈe da predorninância
de miner¿is uricãceos. Sua díreção estã entre N 30o _ 50o E
com ângulos de mergulho varíáveis de 30o sE a 45o SE. pode
apresentar ondulações suave6, crenulações ou mesmo pequenås
dobres e def ormações em ,rStt.
Discordânci.a entre aca¡namênto e foliaçãornos
¡(istos e filitos, pode ser verificada em poucas emostras ma
nuaie e em seções delgadas de amostras, as quais tnr"ro""oOf
camente mostravam aonente foliação, como eEtfuture pfanrf
ptesente. Ãngulos retos enÈ\re as due€ estruturas foram ob
servadas em uma amostra. \

o

da formação ferrÍiera ã parale
1o ã foliação das rochas xistogas, a não ser êo redor de zo
nae axiais das dobras, onde normalmente 6 díscordante.
O padrão principal de fraruramento ten dire
ção entre N 25o - 4.5o !l , mergulhando Èanto para
".rdo""t" "l
mo para nordeste. O ângulo de mergulho 6 acentuaào,
.rr"i.rrdo entre 50o a 70o, sendo comum, f raùras verticais. o sil
Èena com mergulho para l,¡ 6 o que se apresenta melhor desel
volvido e, comumente, apresenÈa Þequenos deslocanentos que
bandeamenÈo

S

-62tenden a tornar a aritude da fratura paralela ã da foliação,
aeeumíndo una euperfície curva., sqbre a qual se åssentan li
neações de mi c rodobr amen t o.

superfÍcies de freturanento são
bastente próxímas enÈre si, da ordem de poucos decímeÈros,
ae quais associadas ao fraturanento íncipiente, paralelo ã
direção da foliação, conferem ã rocha uma eatruturâ em bIo
cos alongados e seção quadrangular.
LocaLnenÈe ae

padrão de fraturamento, menoa de
senvoLvido, tem direção N 500-600 E com mergulho preferencial para noroeste enÈre 45o a 65o. Neste são raras as fra
Um segundg

turas verticais.
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Macroscopicamente, o minério apresenÈa pelo
menos dois tipos genéricos de estrutura:

bandeada, onde
os sulfeÈo9 se díspõem concordantemente com o acamamento da
fornação ferrífera e outra, segundo nassas compacEas, nas
quais os sulfetos são os nínerais dominantes. O comporÈamento de pirita e pirrotiÈa, que são os doís sulfetos maís abun
dantes, res6alta tais feíções.
uma

Normal.mente nas bandas de sul.f etos predonina
un dele6 aomente. No Corpo Mata Virgem, pirrotita está alongada em horizontes paraleLos ao acanamento (Fotografia 3)ràs
vezes, anastornosados dentro de uma fai:<a quartzo-carbonática
mais larga. Na região axíal de dobras, alinha-se digcordante
mente do acamamento,mantendo-se paralela à díreção do plano

axial(Fotografía 4),Parece comportar-6e como qualquer outro
níneral de rocha,alongando-se perpendicularrnente ã direção
do esforço.
Cristais

idiornorfos de pirita e raros de areenopíríta, podern acompanhar tais horizontes, seccíonando os
agregados alongados de pirrotita.
Pirita 6 ¡nais abundante noE
leitos grafitosos, quando estão presentes na fornação ferrÍfera e inÈer-estratificados com os de natureza quarÈzo-carbo
nãtica. A lineação de microdobranento, bastante desenvolvida
neases leitos grafitosos, ó comumente seccionada por idioblas
tos de pirita, indicando recristalização p6s-dobranento"
Bandeamento imposto quase que exclusivamente

por pirita (Fotografia 5) pode ser observado no corpo Faria
Velho, onde não estã associada a carnadas grafítosas,
mas
ãquelas mais rícas em carbonato, deixando intactas as camadaa quarÈzosas. Ãs vezes, horizonteÉ f,icos em pirita
passsm
gradatiùarnente, atravós da dirninuição do conteúdo do sulfeto,
para oucros quase que isenÈos desse mineraL (Fotograf ía
.6).
No corpo Lín.a, piiíta disseminada ou* e¡n Ieitos relativa¡nente
conpactos, porém bastanËe deformados, estã associada a quart
zo cínza escuro ou maÈeria1 grafitoso (Fotografia 7).
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pirrotíta,
sempre com hãbito xenornorfo pode
formar agregados praticamente unimineráricos com estrutura ma
ciça. Ãe vezes, massas conpaccaa ìeste sulfeto contem disper
sos cristais nilímárricos a sub-nilin6tricos de pírica...
piríta tambán pode constituir minérío maciço,
onde se êpresenta como agregados de cristais idionotfoe,esteg
con dimensões mili¡nétricas. Raramente incrui pírrotita
disseminada, porãrn normalnente, a quantidade de ganga é maior que
aquela associada ao minérío pirrotítico
maciço.
Dentro da massa compacta de sulfetos, seje pi
rita ou pirrotita,
podem ser encontrados fragnenÈos de formação ferrífera, provavelmente residuais da zona brechada, que
condicionou uma intensidade naior de substituição ou preenchi
mento pelos sulfetos. Quartzo cinza escuro e leitoso,
assim
como, carbonatos podem estar presentes.
Nas zon¿s brechadas nineralizadas 6 co¡nurn en_
contrar-se blocos de forrnação ferrífera ou estruturas em for
na de I'boudinage", venulados e envolvidos por pírrotita
(Foto

grafia

8).
Na forrnação ferrífera

verde xistosa, os sî_rlfe
tos se alojan preferencíalnenÈe nos leitos cloríticos
como,
localmente, no nÍve1 7 do.corpo Faria Velho onde predomina
píríta ou como na zona ',Attdo corpo Gabíroba onde predomina
pírrotita.
Nessas rochas o bandeamento é obscuro dado o fato
de es tarem comumente cisalhadas,
0 minério bandeado resulÈa
da distribuição
preferencial dos sulfetos junto aos carbonatos (Fotomicrografia 25), onde este õ mais abundanÈe ao longo das camadas de
formação ferrífera,
enquanto que, o compa.cto estaria condicio
nado a uma substituição intensa e provavelmente preenchirnento
guiados e faciLitados por zonas brechadas.

r,
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No estudo das seções polidas das arnostras de

ninÉrío, vários tipos de rel.ações de un mineral para outro
foram descriÈos e tabulados. Embora, provavelmente, a maio_
ria das relações tenham a.l.gurna significânciarapenas u¡n núme
ro relativamente pequeno delas pode fornecer relações
de
idade co¡n certeza razoáveL. A tabela 1, elaborada atravãs
de
adaptações sôbre aquela apresentada por Noble (1950), lista
as relaçõee geomátricas de um mineral opaco para outro que
parecem significatívas,
na determinação da ordem de formação
dos ninerais de min6rio nas anostras estudadas. Esta tabela
permitiu não s6 a list¿gen das relações estudadas como
tam_
b6n a tentativa de classíficã-1as em diferentes graus
de
confiança,
Das relações observadas, as venulações de um
¡nineral em outro embora de ocorrâncía restrita,
fôssem elas
un í -rn i n e r á 1 i c a s

ou poLi-minerálícas, associadas ou não
a
são
que
as
podem
Sanga'
fornecer clados convincentes sobre a
ordem relativa de forrnação dos ¡ninerais. Tentou_se tambétl
estabelecer crit6rios indicativos de conternporaneidade de
forrnação dos minerais. Muito provavelmente, ocorreu contem_
poraneidade. ou sobreposição dos produtos de minerali zação,
mas nenhum bom critôrio
pode ser evídenciado.
0 es tudo microsc6pico das seções polídas do
¡nin6rio permitiu a identificação de L2 rnineraís opacos e,
ainda subdividi-los ern 3 grupos.

0 primeiro grupo ã constítuído por pirita,
pirrotita e ersenopiriÈa que constítuem os minerais rnaiores
do mínãrio. Os dois prímeiros s.ulf etos estão presentes e ca
racterizan qualquer amostra de minãrio típico da mina Faria.
Macroscopicanente são os dois únicos sulfetos abundantes vi
eíveis; arsenopiríta vísíve1 em apenas algumas ,ro"t"""rfof
detectada principal¡nente ao rnicrosc6pio, não s6 por apresen
tar granuLação sensiveLmente inferior, como também, por ser
nitidamente subordinada em relação aos doís outros suLfetos.
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PirroÈíta é defínitivanente o maís novo dos
sulfetos deste grupo e, em nuitas .seções nota-se que, anÈes
de sua formação, piríta principalmente e, arsenopírita foran ligeiramente fraturados. Entre estes doís ültirùos sulfeÈog nenhuna relação de ocorrância ampla e conclusiva de iclade relativa pode ser estabel.ecida. Uma única seção moatrou
cristais ísolados de arsenopírita na ganga ao longo de fratu
ra na piriÈa. o conjunto de observações indica piríta
como
provavelmente anterior à arsenopírita, definindo-se assiri
coûo 6ulfeto meis antigo, porém, tarnbém sugere contemporarieidade ou sobreposíção na,fornação desees míneraís. Nenhuna prova pode ser levanrada que, áo menod, sirgíra sobreposíção de pírrotita em pírita-arsenopiríta. Dentro de6te grupo,
então, parece ter havido dois estãgios be¡n caracterizedos de
diferenciação dos opacos: o primeíro defínido pela pirita e
arsenopiríta e o segundo peLa pirrotita.
Esfalerita, cubanita, calcopirita, galena e
tetraedrita constituem o segundo grupo. pequenas quantidådes
deeses mineraís são enconÈrados na maíoria das amosÈras, embora gal.ena e tetraedrita sejam de distríbuíção menos ampla.
Esfaleríta e galena puderarn ser detectadas macroscopicamdnte
em Poucas emostras.

Este grupó 6 claramente tardío en relação aos
ninerais do prineiro grupo e contudo, apre6enta algunas relaçõee, embora parcíaie, de sobreposição com pirrotita. Cubanita, calcopirita e galena fornecem boas indicações de conÈempo
raneidade com pirrotíte, pelo menos em sua fase terminal de
deposição. O tipo mais comum de relação eignificativa
entre
esses ninerais é em forma de vânulas, no longo de fraturas
na. pirrotíta. En termos de relação perifãrica, porËrn não significaÈiva, á ínti¡ra a associação pirroÈita-cubaníÈa ou calco
pírita. Deve-se supor que em algum momento dursnte a deposição de pirrotita e, a nÈeriormenÈe ã deposíção dos ninerais do
Êegpndo grupo, ela tenha sido fracurada. EsÈa segunda fase de
fraturanento provavelmente seja Èambárn responsãve1 pelo condi
cionamenÊo de abercuras, com zonas inten6amenÈe císalhadas nos
corpos de rninério, como no corpo Mata Virgern oride se alojatam
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veios ou corpos irregulares de quartzo leitoso, concordanÈes
ou discordantes do minério (Fotografia 9). Esses veios
de
quartzo leitoso apresentam corro míireralogia de opacos,
una
associação constituÍda por pirrot.ita, cubanitê, calcopirita
e galena. Destes, pirrotíÈa é macroscopica¡nente visível,ernbo
ra, localrnente, algum sulfeto amarelo (calcopirita ou
cubani
Èa) possa ser observado. Nesses veios, pirrotita.
forna gran
des agregados (Fotografía 10) e, juntamente com o quartzo,
ten granulação rnaís grosseira que no rninério.
A sequôncía de deposíção entre os minerais
do segundo grupo Ë difÍcil
de ser estabelecida uma vez que
nao exl-stem relaçoes convíncentes entre eles.
O terceiro g.rupo apresenta hematíta, rnagne t i
ta e ílmenita, e não foi possÍve1 estabelecer relação geomé_
trica com nenhum outro míneral de minêrio. Ern vista disÈorsua
posição em re L ação aos outros opacos não pode ser definida. po
rérn, com base nas relações de carnpo, esses nínerais, provavel
nenÈe, jã estaríarn presonÈes corno minerais acess6rios na for_
.mação farrífera fãcies carbonato, que ã a rocha
hospedeira do
ninãrío. Os doís 6xidos de ferro comumente estão presente6
em
pequenas quantidade6 na formação ferrífera não ¡níneral
ízaia
ãs vezes, magnetíta passa a ser do¡ninante neste tipo de ro-",
cha. I1¡nenita, embora rara.na forrnação ferrífera,
torna_se um
opaco conum como acess6rio em finos teitos xistosos (1_5
c¡n)
inÈercaladoa entre bancos mais espessos da formação ferrífe_

ra.

Dessa maneíra, a conteÌúporaneidade entre os
,
trôa 6xidos 6 sugerída, ernbora alguna hematita seja clarauen_
te posterior, como resuLtado da martitízação, ao longo de pla
nos ocÈaãdricos da magnetita. Este processo de subsÈituíção
talvez tenha ocorrido exclusivamente ou pelo menos com sua
¡raior intensidade duranÈe o processo de cristal.ízação dos de_
nais ninerais de minério "

ouro foi observado na maíoria das .e eções poli
das de minãrio, e apesar de mostrar reLações com os trâs gru_
pos de minerais opacos, preferencialmente se associa ao grupo
pirita-arsenopirita-pirroÈita.
provâvelmente ele tdnha se di-
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1

RELAçõES GEOMÉTRICAS DOS MIN ERAIS DO MINÉRIO DA MINA FARIA
RE

A-

E

VENULAçÃO

1*

LAçõE

S

S

IGN

IF I CAT IVAS

LOCALTzAçÃO EM FRÂTURAS

VÊNULAS SUBSEQUENTEs VERDADEIRAs:

Exemplos: pírrotita venulando pirita en fraÈuras; pirrocita
preenchendo fraturås em arsenopirita; pirita fraÈu
rada preenchída por esfaleríÈa; pirrotita venuleda
.
con es faler i ta ao Longo de fraÈuras ; galena preenchendo fraÈuras na pirrotita;
cubanita ao longo de

fraturas na pirita"
2-

vENULAS sEGMENTADAs sUBsEQUENTES EM FRATURAs

Exemplos: pirita

brechada preenchida por e s f a l e r í t a , p i r r o t i ta e cubanita; pírrotita fraturada e venulada por
galena e e6falerita.
3 - PENETRAçõES EM ÃREAS IRREGULARES, SEMELHANTES A VÊNULAS

E:cesplos: esfalerita

ern

pirrotita;

cubanita na pirroÈita.'

4 - I{INERAIS EM VÊNULAS DE GANGA CORTANDO SULFETOS ANTERIORES
Exemploe: pirrotita
e cubaníta em vôiru1a de ganga na pirita;
plaqueta de ouro ern vênula de ganga na pirira; arsenopirita em ganga cortando pirita (rara).
5 -

SULFETOS LOCALIZADOS AO LONGO DE PAREDE DE VENULA DE

GA CORTANDO SULFEÎOS ANTER IORE

Exernplos: pirrotita 'substituindo
con ganga, em vônu 1a .

pirita

S

ao longo do contato

B - RELAçõES PERIFÉRICAS
6 * CRISTAL MAIOR SUESTTTUIDO AO REDOR DAS
RAIS

GAN

BORDAS

POR MINE-

MENORES POSTERIORES

Exemplos: pirrotita
substíruindo pirita idion6rfica que assume contornos irregulares; esfalerita substituindo pirrotita;
galena substituíndo pírira; cubanita
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Tabela 1(continuação)

eubetituindo pirrotita.
7-

INCLUSõES EUHEDRAI

S

NUM GRÃO MAIOR RODEADO POR GRÃOS

ME

NORE S

Exernplos: piríta euhedral na pírrotíta

'
8-

que é

subotituída
por cubanitai. portanco cubanita é tardia em relação ã pirrotita e pírita; arsenopirita euhedral
na pirita substituída por pírrotira: porÈanto pir
rotita é posterior ã pirita e arsenopirita.

REMANESCENTES DE SUBSTITUIçÃO EM UM MINERAL RODEADO POR
PEQUENOS cRÃOS DE OUTRO MINERAL

Exenplo: pirita hipídiorn6rfica em pirrotita rodeada por cu
banita que subsÈíÈui a pirrotita: portanÈo, cubeni ta ó posterior tanto à piri ta corno ã pirrotita.

c-

oUTRAS rErçõES

9-

LOCALIZAçÃO EM FEIçõES SUBSEQUENTES DE UM MINERAL ANIERIOR

Exearplo: hematiÈa nos planos octaédricos de magnetíte (nar

titização)
10 - INCLUSõBS

ON¡T¡I¡,OAS DE UM MINERAL EM OUTRO

Exenplo: inclusões de pi'rrotíta dispostas ordenadamente em
esfalerita, provãvelmenÈe controlâ.das por direções
cristalográficas: augere exsolução de pirrotita a
partir de esfalerita, portanto, tambãm simultaneí
dade entre os dois sulfetos.
RELAçõES cERALMENTE

S-I!\IFIcATIVAS
TERPRETAçõE

MAS-

SUJElTAS

A

VA.RTAS

rN-

S

A-

PENETRAçõES

1-

PLACAS OU LÂMINAS DE UM MINERAL PENETRANDO OU CORTÀNDO

OUTRO MINERAL

Exenplo: placas euhedrais de pirita ou arsenopiliar
"ort"r,
d.o ou penetrando grãos de pirrotita:
sugefe que
pi ri ta e arsenop írí ta são posteriores a pírrotita
ou que, anbas se jarn anteriores e pirrotita amol-

Tabela 1(continuação)
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dou-se ao redor dos doís sulfetos já formados ou
que, talvez os trâs €u1feÈos sejam contemporâneos;
ro¡nboedros perf eit.os de arsenopirita cortando ou
penetrando idioblastos de pirita: 6ugere arsenopi

riÈa tardía

relação ã pírita ou, piríta tar¿il
envolvendo crístais jã formados de arsenopirita ou
em

ambas contemporâneas.

B - RELAçõES

2-

PE

RI FER I CAS

RELAçõES SUcERINDO INTERROMPIMENTO DE CRISTALTzAçÃo

ExempLo: idioblastos de arsenopiríta terminam abruptarnenÈe
em contato com pirita
tambén idiomorfa; pirrotíta
xenornorf a 6 limitada abruptamente pelo
contorno
geom6trico de pírita
a"""rropirita idiornorf a.
"/or.,
RELAçõES NÃq SrcNrFrcATrvAs

A-

ID I

1-

INCLUSõES ARREDONDADAS OU IRREGULARES DE MINERAIS USUAL

OMO RF

I

SMO

MENTE EUHEDRAI

S

.Exenplo: inclusões arredondadas ou em forma de lamelas _ ou
em forma de gl6bulos de piríta e arsenopirita
en
pirrotita.
Desde que estes dois sulfetos são ge
ralnente euhedrais contra pirrotita,
a fa1Èa de ;
dionorfismo sugere subsrituição por pirrotita.
B - INCLU S õE S
2-

PEQUENAS INCLUSõES DE UM MINERAL EM CRISTAIS MAIORES DE
OUTRO MINERAL

Exemplos: pírita en pirrotiÈa; pirrotita
em pirita,
arsenopi
ti a, es faleri ta e ouro i arsenopírita em piríta,
pirrotiÈa e cubanita; esfalerita em pirita;
ouro
em pírita,
pirrotita,
arsenopirita e raramente em
cubanitâ e calcopiríta; cubaníta em pirita e pirro
ti ta; calcopirita ern pirita; galena en hsfalerita
e pirrotita;
ganga en todos os sulfeÈos, aL6m de,
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Tabela 1(continuação)

en henatita, magnetita e ilmenita. Nenhurra conclusão pode ser trã.çada a p,artir dessas relações. Mas
se os ninerais das inclusões não ocorren na matriz
adjacente, ôlee não são rnais antigos que o min.eral
hospedeirol â1es podern ser ou conÈemporâneos ou
tardios. Pôde-se observar que todo6 os
¡ninerais
que constituem inclusões também ocorren como grãos
isolados na .ganga.
PEQUENAS INCLUSõES DE UM MINERAL EM INCLUSõES

EM

OUTRO

MINERAL

Exenplos: pírrotiÈa e¡n inclueões de arsenopirita na piríta;
arsenopirÍta em ínclueões de pirrotita na pirita;
ars enopiri ta e¡n inc lusões de pirrotita na arsenopirita. lambén nenhuma conclueão pode ser extraída, a menos que as pequenas inclusões esre jarn 1ocaLízad.as em contatos e, ne6te caso el.ês são provÀvelmente posteriores aos outros dois minerais.
Relações dêste tipo puderam ser observadas, embora raramente, enÈre pirrotita, cubanita, esfale¡í
ta. Esta constitui inclusão em cubanita que está
inclusa em pirrotita, por6m cubaniÈa se díspõerse
melhantemente a 1ame1a, ao longo do contato entre
os dois outros sulfetos.
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ferenciado unicamente ou pelo menos domínantemenËe no estãgio pirita-areenopirita. PosteríormenÈe ao fraÈuramento destes sulfetos e durante a fase de formação de pirrotÍta,
e1e
tería sofrido nobitização que se tornaria ¡nenos intensa .ã me
dida que se segregavam os sulfetos do segundo grupo.
SEQUÊNCrA PARAGENÉTrcA EsQUEMÃTrcA DoS suLFETos

E

ouRo

pirita
arsenopiri ta
B

þirrotita

R

cubani ta

E

calcopiríta

c
H

esfalerita

ç

A

galena

Ã

ç

tetraedrita

Ã
OUrO

pESCRIçÃo pos MINERAIS DE MINÉRIO

-o

PÏRITA-

A piríta juntanente com pirrotita são
os
dois eulfetos mais abundantes no ¡ninórío. Localmente¡ troS
níveie 5 e 6 do Corpo Faria Extensão chega a partícipar corn
naís de 902 em relação aos ¡ninerais opacos preaentes no minõrio. Usualmente se aþresenta em grão.s com contornos georn6
tricos definidos, porérn com bordas írregulares, seja em con
teto cotrl a Sanga ou em contato com a pirrotita. Esta envol
ve parcial ou. totelmente a pirita sugerindo rel.ações
de
substituíção pela pírrotíÈa. CrisÈais euhedrais a sub-euhedraie gão comuns dissemínados é isoladoe ,," garrgì o,, formando agregados

de pirita
polida.

podem

irregulares.
Xenob las tos e porfiroblastos idiom6rficos
ser obeervados, ãs vezes, numa rnesna seção
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.
A di¡neneão dos diämetroE dos grãoe varia
an
plarnenÈe de 0rl a 4r0 mm, podendo atingir como valor mãximo,
6,0 o¡û ou valores mÍnimos, da ordern 0 r01 rnm, co*o peq.renÍssi
noe grãos ieolados ou intercrescidos e disseminados na ,"nrf.
Eo algumas amostras de mín6río, c,,om o as do corpo Faría Velho,
principalmente do nível 10, duas cl,asses de granulações mais
frequenÈes puderam ser detectadas ê ambas com textura nitída
oente idíom6rfica: uma, de granulação maior, com diâmetro rn6
dio de 1r0 mm e outra, de granulação menor, cujo diâmetro mã
dio está ao redor de. 0r02 mrn.
FraÈuramento ou mesmo brechação dos grãos de
pirita é comurn, mas não É de ocorrância amp1a, parecendo ter
uaior íncidância nos grãos mais desenvolvídos. Em amo6traa
do cotpo Limçrganga cisalhada e pirita trrechada envolúenr
grãoe maíores de pirita ou preenchem suas fraturas.
Aspecto comum da piríta 6 a presença de vãri¿s
inclueões de ganga, principalmenee quårtzo e carbonato e rni
núeculas manchas escuras, ãs vezes, com reflexog anôma1os ou
isótropas, que f orarn ínterpregadas como caviilades no mineraL.
Areenopiríta, esfaleritå, cubanita, galena e princípalemnte
pirrotiÈa eão sulfetos que comumente conotituem inclusões na
pirita.
inclusões, a årsenopirita apresenta sempre
hábito idíomorfo, ao passo que os quatro outros suLfetoo,6em
pre xenonorfo. Pirrotita como pequenos gl6bulos, cubaníta e
eefaleríta como placas ou inúscutras lamelas .alongadas, ã"
vezes curvas, distríbuem-se irregrrlarmefite no grão de pírita.
Por vezes, estes sulfetog apresentam-se como
incluéões múLtiplas num único grão de pírita.
Assimo por e
xemplo, um grão apre6enÈa íncl¡usão dupla de pirr:otita e arse
nopiÍita e, esta inclui, por sua vez, pírrotíta.
0ucroe
grãos incluem ta¡nb6m dupLamente arsenopiríta euhedral
g1i
"
bulos xenonorfos de pirrotita com dímensões de 1a 4 mícrons
os quais íncluem cristaís id iomorfos de arsenopirìta "
Em

piríta

Do ponto de vieta de superfície, os grãos de
podem ser divididos em,duas varíedades; aLgun's são t
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sentos de inclusões de ganga, lirnpos, lige'íramente anieõtro
pos e, outros com frequentes e abundantes inclusõee de gag
ga e isótropos. ocorrem co'nro crietais isolados ou intercree
cidos e, nesse caso, formando grandes ma6sas de piriÈa, cuja
nstureza de agregado á facilmente distinguíve1.

0utros agregados de piríta.são evidenciados
pelo alinhamento conÈÍnuo e re.gular de minúsculas ínclusões
de ganga que assurne¡n esboço geomátrico, ressalÈando os dife
rentes grãoe, dentro da massa maior do gulfeto, que provavel
nente se confrontara¡n durante sua cristal izaçã,o. EsÈes agre
gadoe, localmente, incluem zonas ou grãos onde á elevada a
concentração de ganga, en forma tle minüsculos pontos, que to
men uma disposição inter€ssante com contornos sub-arredonda
dos em nítido contraste com o restante tlo agregad.o completa
rnente linpo, sem inclusões.

Tal textura foi consÈatada tambãm em crisÈal
único. porãn, os núcleos de ganga são 1íuitados por for¡nas
geonÉtricas angulares que ãs vezes 6eguem os contornos .idio
m6rficos do mínera1. A repetição, por veze6, concântrica
dedsa textura foi ínterpretada como zoneamento
Relações de intercrescimento entre pirita
e
areenopítita, ambas idíom6rficas, onde esÈa nitidamenÈe penetra o cristal de pirita, sugerem una formação precoce pa
ra a arsenopirita ern relação ä pirita ou, pelo menos uma
cristalização símu1tânea para os dois rnínerais. pirroÈita,
senpre que presente, al6m de xenomorfa, á limitada abrupta*
mente pelo cònÈorno geomátrico da pirita ou arsenopirita
(Fotomicrogt afía 26) .
FraÈuras ern piríta podem estar preenchidas
pelos ninerais e åssociações seguintes: pirrotita¡ pirroti
ta, cubanita, ganga; esfaleríta; pirroÈita, cubanita, que
comunente formam vânulas segmentadas (FotornicrogtaÍ.ía 27).
P

IRROTITA

É o sulfeto de mais ampla distribuição
¡rinãrio apresentando-se habitualmente xenomorfo contra

ri ta e arsenopirita.

no

pi
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Localmente, en alguns corpos taís cono Fería
ExÈensão (níveis 6 e 7), MaÈa Vírgen (eub-níve1 7) e Gabíro
ba (principalnente z.ona B) é nuíto abundånte, podendo aÈi;
gir até 902 dos sulfetos presentes, ae bem que no çorpo Linl'
(eub-níve1 7) seja rara.

Constítui nasaas ou agregados granulares alo
Èrionórficos formados pela juetaposição de grãos xenoblásti
cor¡ com dímeneões desde 0r08 rnm at6 rar¿mentè 2rO mm, nornal
menüe alongados e alinhadoe concordentenente con o bendeamen
Èo do ninãrio ou, ãs vezes, equidimensíonais, exlbíndo textu
ra granoblästica, 1e¡nbrando geometricamente a textura ern oo
gaico de grãos de quartzo recristalízado. Em poucas eeções
polidaa do corpo MaÈa VírgeÍr foi obeervada pirroÈita con h6
bito idionórfico segundo cristefs de eeçäo prismática, birer
¡ninados e isolados na ganga.
Pírita e arsenopirita são as inclusõee naís
corûuno em pirrotita,
podendo apre6enta.r também ganga e galena. Arsenopiríta inclusa apresenta granulação de 0r01 0,1 mm, visivelmente inferior à da pi.ríta que pode aÈíngir
0,8 nur.
PiÉrotíta corno inclusão na pírita, preenche
pequenas cavidades (0r02 mm em m6dia), estando às vezes asso
ciada com ganga. Quando
contato direto com a pirita
"b, "r
exíbe contornos ovalados ou circulares, ao passo que, quando
aseocíada ì ganga ocorre como pequenos corpos irregulares rpa
recendo estar substituíndo a ganga toÈelnente englobada e
não sube ti tuída pela pÍrita.
algumas amostraa foi notado que pirrotita
ocorre exclusiva¡nenge como inclusão na pirita.
Relações de
Em

substltuição de pÍríta por pírrotiÈe são sugeridas pelos con
tornos arredondados de grãos de piríta, imersos na maaaa xe
nonorfa de pirrotita (Fotomicrografia 28).
pirrorita
puddrarn ser congtaÈados. Esfalerite e gelene são os únicos
sulfeÈ09 que puderam ser obgervados preenchendo fraturas na
pírrotíta.
FraturamenÈo e mesmo brechação de

ARSENOP

IRITA

0 hábito usualmente idiom6rfico á uma cons

tante para a arsenopírita que constitui o te.rceiro sul.f eto
erB åbundâr¡cia no min6rio. Seções retangulare6,
romboãdri
cas e co¡nbinagões dessas formas geomãtricas são abundanÈes,
ee ben que subordinadamente, areenopirÍta se apresenta como
críeteis hipidiomórficos e, Às vezes, xenomorfos com bordos
lrregulares. En algumas amoatraa do minário do corpo Faría
Extensão, idiomorfismo 6 mais frequente em cristais com gra
nulação naíor.
A granulação á visivel¡nenre inferior À da pi
ríta, porãn, varía amplamente desde 01008 mm não atingindo
1r0 mm cono diâmetro rnaÍímo. Cristaie maiores foram observedo6 no corpo MaÈa Vírgern onde arsenopiríta á pouco comum,
enquqnto que o tarnanho á maie varíÃvel no corpo Faria Exten
gão.

Dentré os trâs eulfeÈos mais abundanteg, ar
eenopirita é o que apresenÈa tsxtura de superfÍcie mais ho
nogênea, com raras ínclusões de ganga, exibindo
"*""1"rr-tl
poliuento e superfícíe 1impa. Pírrotita, como pequenas
t*
tículas ou lamelae, á aparenÈemeflÈe o único sulfeto inclufdo pe 1a arsenopirita,
FraÈuråa são raras rusualmente preenchidas
por ganga e, localmente por pírrotita, como poile ser obser
vado en amostres då zona ttfltt do corpo Gabiroba.

Via de regra ocorre esparsa na ganga, isola
de ou fornando pequenos aglonerados e, á parcial ou toËalmen
te englobada por cristais ou agregados de pirita, con6ervan
do nornalmente seua contornos euhedrais. BasÈante comun co
mo minúsculas inclusões idíon6rficas, desde poucos nícrons
atá 0r15 mrn, em pirita e pirrotíÈa (Fotornicrografia 29). No
corpo Mâta Virgem, a1ém de constituir idioblastof¡, a arseno
pirica ocorre xenomorficamente, cono gotÍcu1as e laroelae ir
regulares com dirnensão mãdia da ordem de 0r0L mm, inclusa
na pírrotita.
Particípa

t arob6rn

dos agregados de þiriÈa,

on
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de ee díspõe ao longo de limitee de grãos ou com estes in
Èercreecida, formando uma ma6da copcínua de sulfetos idion6r
ficos. Taís relações perif6rícas , múÈuas indican a poseibi
1ídade da formação contemporânea para os dois sulfetosrvisÈo
que não foi ôbservado nenhurn contaÈo de substituição de piri
ta por arsenopirita ou da re.lação inversa e, seria extrema
coincidôncia que arsenopirita tivesse substiÈuÍdo idiom6rfi
ca, local e seletivanent6 os provãveis remeneocentes de gaq
ga englobados nos agregados de pirita previamente formada. A
cristalização tardia de arsenopirita em relação à pirita,ual
vez possa ser sugerida pela projeção, a partir da ganga, de
idioblastos de arsenopirita para o interior de cristais de
pirita. Por outro lado, esta pode Èer tido forrnação tardia,
envolvendo os crístais de arsenopírita.
CUBANI TA-CALCOP

IRI

TA

Cubanita 6 u¡n constituínÈe conum e l-argamenÈe
dietribuído no min6rio, estando presenÈe na maioria das amos

tras estudadas. Pirroti¿a 6 o sulfero,

com

o qual estã

comu

mente assocíada.

Apresenta-se com hábí¡o xenonorfo, formando
gregadoe granulares com diâmetro médio de 0r02 mrn ou âÈ6
0 r 1 mn.

a

nornal de ocorrôncia 6 constiÈuindo
inclusões ou intimamenÈe intercrescida corn pirroÈita.
Rela
ções sugestivas de substituição de pirrorita por cubanita pu
deram ser obgervadas. Às vezes, e6tes doi s sulfetos apresen
t arn contato gradativo quanto ã
"or, não havendo 1ímite defi
nido entre eles.
Cubanita preenche fraturas na pirrotita e, ra
ramente na pirita, onde tamb6m pode formar inclusões. Ocorre
também como grãos isolados na ganga.
Arsenopirita, sempre que observada como íncl.u
são na cubanita, sugeria constituir cristais resiäuais da
eubstituição da pirrotita por cubanita, poís, esta se aprg
aentava co¡no inclusões isoladas dentro de agregados de pírro
tiÈa, incluindo idiomorficamente cristais de arsenopirita.
Seu modo
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incl-usão na cubanita, tetraedrita consti
tui exemplo úníco e, fleste caso, çubaniEa ocorre como fina
lanela que oepara esfalerita da pirrotita
hospedeíra. Este
tipo de aseocíação enÈre pirrotita,
esfalerita, com cubaniÈa
ao longo do contato, ã localnenÈe comum. rntercrescimentoa
entre cubaniCa e galena foram notados.
Como

da forte anisotropía, pode ser observado
que cubaniÈa, em todas as associações eetudadas, se apreaen_
Èava en massas de superfície limpa, exibindo excelenÈe polí
Eento e 1i¡nites nÍtidos entre os grãoe, em oposição ã calco_
pirita, isõtropa ou ligeirarnente anis6trop¿¡, mas com inúnerae
inclusões de ganga e contornos irregulares e deformados.
Calcopirita, em termos de abundâncía relativa
á narcada¡rente menor comum que cubaníta. .Apresenta-se em a
gregados xenomorfos e ta¡rbãm co¡numente associada perif6ricamente ã pírrotita,
não constiÈuindo inclusão.
A1ém

E

SFALERIlA

É um suLfeto raro no minário, mas está presen
te na ¡naíoria das amostras estudâdas, podendo atingir, embo_
ra r¿¡ramente, aÈ6 ao redor de 5z dos 8ul.f etos consÈit.uin;es
do minér io .
sempre com'hábito xenomorfo, em grãos com di
rnensõee de 0r02 a 0,0g mm, porém, às vezes, em agregados vi
eÍveie nacroscopicamente.

Apresenta inclusões irregul,ares de ganga, ga
lena e pirrotita"e
esta apresdnta relações sugestivas de re
sÍduos de substítuíção, peLa esfalerita.
Numa úrri""
eefalerita ínclui pequenos grãos e la¡nelas de pirrotita "ro"t"J,
ali
nhados e intetcruzados, s6¡¿.terizando uma disposição contro
lada provavelmenÈe por direções cristalogrãficas da hospedeí
ra (Fotornicrografía 30).
Ocorre comumente na ganga e como inclusõesrou
preenchendo f ra.turas em grãos brechados de pírita.
Tem prg
ferência em associar perífericarnente à galena, cubaniÈa e pír
rotita, parecendo sub6Èituír esta mais acentuadamente a.o lon
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em pírro
tita e, àe vezes, 6 envolvida parc"ialmente por girr,
".r"éofl
de cubanita ao longo do conteto com pirrotita (Fotomicrogra_
f ía 31).
CALENA

Galena á um sulfeto raro no min6río.
pô¿e
eer observado em algumas poucas seções polidas e exclusíva
nente doe corpos Faria Extensão (nível 7) e Ìfata Virgen (sub

nÍvel

7)

Quando isolada na genga ou periférica
comumente 6 idiornorf a, exibindo as

naís sulfetos,
feigões triangulares.

aos

de

típicae

No corpo Mata Virgem

ocorre xenomorfícanente
asgociada ã pirrotíta, constituindo inclusões na forma
de
gl6buloe ou pequenas gotas e, localmente, formando
rípas fi
nas e retilÍneas, äs vezes paraleLas entre 6i. Neste
corpo
de minário, a pirrotita portadora de garena aseocia-se
a

quartzo leitoso, constituindo os veios quartzo_pirrotíticos.
Pode ser verificado que galena associa_se unicamente
ã pirro
ÈiÈa¡ como sulfeto naior e, ã cubaníta como sul.f eto
*"nårl
no minério. Apresenta-se ainda intergranularmente enÈre
oa
xenoblastos de pirrotita o.u preenchendo fraÈuras, mostrando
relações de substituição deete sulfeto (Fotomicrog raf.ía
32).
Em

amostrás do corpo Faría Extensãorgalena

pa

rece aer substituída por esfaLerita devido ao contorno irre
gular enÈre os doís sulfetos (Fotomicrografia 33)

A asoociação de galena com cubaniÈa e tetrae
drita parece ser regra para eB ocorrônciae observadas ;"
corpo Faria Extensão. Aqui, galena ã idiomorficamente de6en
volvida, epresentando contatos írreguLares con pirrotia,
n,rl
sugerem eubstituição desÈe mineral por galena.
TE TRAUDR

I TA

Foi observada em uma única ¿nost".'oo
"oroo
Fería Extensão. O hãbito 6 xenomorfo, em forma de lamelas
ou gl6buloe, nornalmenÈe localizatlas ao Iongo do contato en
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tre gelene e esfaleritå e, rsramente como inclusão em galena.
Cubanita inclui grã"oe de tetraedriÈa no conre
to coû pírrotica ou no contato com esfalerita. Nesses doie
eaeos não há relação con galena
HEMATI TA-MAGNE TI

TA-I LMENI

TA

Esses trâe 6xidos são de ocorrância Eara no
nínário. Henatita 6 co¡num em apeûas u¡na amoscra do corpo
F¿ria Velho, enquento que nagnetita e ÍLmenita puderarn ser
obgervadas ern pouca!¡ enostraB do corpo Gabírobe.

.

Apresentem-se usualnente com hãbíto aenomor
fo, exclusivarnenÈe isolados na ganga, não apresencando rela
ção perif6rica ou de inclusão com nenhum outro sulfeto
do
nín6río. Henatíta rarament€ exibe hábito plac6íde.

Ilmenita pode ser observada aomente nume uni

ca eeção, agingíndo granulação nãxima de 0,025

mrn.

OURO

A forma nais usual em que se apreeenta é a
de grânu1os. Estes são irregulares, ovalados, esfáricôs ou,
àg vezes, exibindo contornos quadráticoe ou reÈangulares;
nornalmente co¡n lados arqueados para fora ( F o t omi c r o g r a f i a
34). Placas alongadas ou.lanelas, algumas com até 0,075 nm
na ¡naíor dimeneão, puderarn ser observadas.
Na Figura 7 eetão relacionadas algurnas obscr
vações sobre 94 grãos d.e ouro quanto ã granulonetria, mineraie hospedeiros e frequôncia dos grãos de ouro por ninera1 hospedeíro, de acordo com inÈervalos granulorn6Èrícos ar
bitrari a¡aente es tabelecidos .
O ouro foi considerado como efeÈivênente a6
sociado a un dado mineral, quando pertencia inteiramente a
eete mineral, seja como ínclusão intragranular ou íntergra
nular (grãos de um único mineral), seja como vênulas ou co
uo preenchimento de fraÈuras num¡nmineral único, 'Não foram
conputados na têb,e1a os grãos de ouro entre dois ou nais rni
nerais diferentes ou, associado a outros sulfetos, preenchon
do f ra tur as .
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PiriÈa reve 1ou-ae co¡no princípal sulfeto por
tador de ouro, incluindo acírna de ,502 dos grãos detecÈados.
Segue pirrotita,
porÉm, coriÈendo quantidade6 bem nenores que
pirita (L77 doe grãos). A abundância relativa de ouro
.no6
trôg outroe sulfetos, ou sejam, araenopirita, cubaníta e
calcopirita estã ao redor de 82. A ganga, de nature?e quart
zo-carbonática, contãn quantidade idêntíca ã da pirrotita.
São mais frequenÈes os grãos com dimensões

entre 5 e 10 mícrons e inferiores a 5 mÍcrons. Em granula
ções inferiores a I mÍcron a identificação tornavr-"" írnpr"
cisa, ou nesmo impossíve1 denÈro dos recursos do microsc6pio
comum (aumento

de 580rsu

veze6, com imersão).
A frequância dos grãos díninui para granulações superiores a 10 mícrone, sendo poucos os que apreaenÈan
diâmetros acima de 25 ¡nÍcrons. 0 ouro associado à pírita ä
ç único que acompanha o padrão da distribuição granulomátri
ca do conjunto dos grãos observados.
¡nesmo 900

mineral hospedeiro, o ouro pode o
corter como inclusão ou associado a ¡nícrofraturas. norr.i
nente o hospedeiro tern inclusão de outros sulfetos, atãm rfJ
ouro. Pírita contám principalmente pírrotita sendo esfale
ríta e cubanít,a subordinadas e, o ouro pode participar
do
uesmo orifÍcio j untarnente com pirrotita.
Esta, quando po!
tadora de ouro, ínclui usualmente pequenos cristais idiomór
ficos de areenopirita. Na calcopirita ocorre cono inclusão
única. Arsenopirita e cubanita incluem tanbã¡n pirrotíta e
eefalerita. Muito raramente é um dos nínerais de preenchinênto de vânu1as segmentadês, ao lado de pirrocíta, cubaniÈe e genga (Fotornicrografia 35).
Num mesno

SornenÈe dois grãoe de ouro apresentaram in.
clusões: un com pirrotiÈa (Fotomicrografia 36) e outro com
riagnetiÈa. o prineiro e5tã íncluso ern pirrot.ita e o segundo na ganga
Em nenhuma

das anosÈras estudadas foí

Ëado ouro macroscopicamentè

visíve1.

detec
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OS SULFETOS HOSPEDEIROS DE

OURO

Quento à tendôncia de piriÈa ser o príncipal
sulfeÈo portador de ouro, o rnin6rio da mina ¡.aría ¿presenta
coEporÈaBenùo diferente quando cornparado com o das duae
mí
na9 de ouro rnais pr6ximae: Rapoeos e Morro Velho.

Tolbert (L964) notou que em Raposos, a alÈa
porcentegen de pirita em relação a arsenopÍrita ou pirrotita
indicava minério de baíxo teor. por outro Iado, a alta abun
dância de pirrotita ero reração aog demais sulfeÈos condíciona
va ¡nin6rio dê alto teor. Emborê não tenha sido poseÍvel dís
por de dosagen Èota1 de ouro para minários ricos em pirroti_
ta e rícos ear pirita, para o minário da mína Faria, a fim de
couparã-lo em termos de teor com o de Raposos, Tolbertr
Do
trabalho acírna cítado, assinala que pirrotita 6 o suLfeto
principal como hospedeiro de ouro, sendo raro en píríta e
ar
senopírita.
Morro Velho arsenopirita 6 o sulfecorguia
para mín6riog ricos. Quanto mais erevada a abundâncía
desÈe
sulfeto ¡maior o teor em ouro. Camargo (1957) cita arsenopi_
ríta e pirrotita corno port.adorag de ínclusões de ouro,eûquen
to que Guinarães (1970) assinala somente arsenopirí ta cono
sulfeto hospedeiro, embora de carãter ocasional.
Se elta porcentagem de sulfeto principal pol
tador de ouro for indicatívo de ¡nin6rio de alto teor, este,
na ruina Faria, provavelmente estaría catacÈerizado pelas zo
nas onde pirita fosse dominante sobre os demais sulfetos.
Apesar de ser pequeno o número de grãos detec
tados, algumas considerações poden ser formuladae em
""frçãlã ¿ietriUuição de ouro nos díférentes corpos de min6rio,
1e
vando-se em conta a abundância relativa dos míneraís de ni
nÉrio e¡n cada um deles.
Em

pirita o mineral portador de.ouro por
excelôncía, ã de se esperar que os corpo6 cujos rninários se
jarn nais ricos neste sulfeto, apresentem propor cionalmenÈe
maior nú¡nero de grãos de ouro vísÍvel.
Sendo
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'

As Tabelas 2 e 3 foram rnontadas a partír
de
obeervações efetuadas em cerca de 40 seções polidas do rnin6
río e mostran, respectívamente, a quantidade de grãos de ou
ro efetÍvamente inclusos noa sulfetos principais (pírita,pir
rotíta, arsenopíríta) e ganga nos cínco corpos ae rnínörio el
a composição mineral69ica aproxinada dos minerais opacos nos
mesmos corpos de minérío.
pode-se notar que pirita õ o sulfeto dominan
te nos corpos Faria Velho e Li¡na e, ligeiranente superior à
pírrotita no corpo Faría Extensão. Arsenopirita ã nitida¡nen
te subordinada aos dois suLfetos de ferro.
Nos dois prirnei
ros corpos, piríta ó o sulfeto hospedeiro exclusívo
o"r" oJ
grãos de ouro observados, enquanto que para o Faria Extensão,
pirí t a engloba a maioria dos grãos , seguida pe La pirrotita
e ganga e bem mais distancíada pela arsenopirita.
Nestes trã's corpos, os hospedeiros de ouro,mí
croscopicamente visível, parecem repartir-6e de nodo aproxima
damente proporcional à abundância relativa dos sulfetos prin
cipais presentes. Este comportamento é mais nítido,
p"ir.f
palmente no Faria Extensão, que apresenta uma repartição doJ
graos de ouro que mais se aproxirna da distribuição global
do
ouro no minério, por mineLais hospedeiros. Deve_se notar
que desÈe mesmo corpo, amcrstras de minório rico em pirrotita
apresentavam ouro incluso exclusivamente em pirita que era
o
sulfeto suËordinado

Esta observação, entretanto, não õ válida pa
ra os out.ros dois corpos, Má.ta Virgem e Gabiroba,
onde a
abundância relatíva entre pirita e pirrotita
não é acentuáda
¡nente discrepanÈe, com fraca predominâncía do segunao sulfefo.
Este é o hospedeiro para os raros grãos observados. pirita,
embora abundante em algumas amostras, revelou_se estérí1 pa
ra alojar inclusões de ouro. Arsenopirita, como sulfeto me
nor, entre os trâs principais, ern ambos os corpos inclui
";
úní co grão de ouro
As amostras do corpo Faria Extensão revelaram
englobar a maior incidância de grãos de ouro Livre.
Apesar
de ser desígual o número de seções polidas examínad,as para ca
da corpo de min6rio t as repre sentat ivas do Faria Extensão
eram ínferiores a um terço do totaL.

-85Tabela

2

GRÃos DE oURo EFETIVAMENTE INcLUs.os
PoR MINERAL HoSPEDEIRo

poR coRpo on Lrl.Innro

CORPOS

I"IINERAIS
py po

DE

HOS PE DE

asP

MINÉ,RTO

Faria

IROS
gg

5-

Vel.ho
Lima

10

Faria Extensão
Mata Vírgern

5

39
-1
-1

Gabiroba

L4

I

3

I
3

Tabela
ABUNDÂNCIA RELAlIVA DOS MINERAIS

3
DE

MINERIO

NOS

coRP0S

DE

MTNÉRIO
c oRPo s

DE

py

po

asp

cub ccp

sf

8n

Èetr

hst

ir

nt

MINÉRIO

i:iiå

A-MA

R-c

R

Lína
Fâr Íå

MA

R..

R

R-C

R-C

Exteneão c-MA c-MA R-c
Mata

c-A
Gabiroba A
ví r gern

A-MA
MA

py - piriÈa
po - pirråtica
eap ! arsenopiri ta
cub - cubanita
ccp o calcopiri ta
sf - esfalerita
gn - galena
Èetr- teraedrita

R

c

RCR

C

RRR
hm = hematíta

mt - magnetita
í1 - i1¡nenita

- nuito abundante >gSZ
A = abundante
5Q-952
C - comun
S- SOZ
R = raro
< 57,
(abundância ern relação ao total
minerais opacos )

MA

de
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A

MINERALIZAçÃO

HIPölEsEs soBRE A GENEsE DAs MINERALIzAçõEs AURÍFERAs

No

GRUPO NOVA LIMA

Atravós de un resumo procuraremos regieÈrar
ae íd6Íae anÈeriores sobrá a origen dae níneralÍzações de
ouro agsociedo a sulfetos no Grupo Nova Lima. Quaee ÈodaB
aa hip6teees referen-se a áreae restrítas, con exceção da de
Guiuarãee (f970) que propõe um proc€sao rníneralízador dêntro
de un contexto geológíco anplo, abtangendo a regÍão cenÈrsl
do EsÈeðo de Minae Gerais.

craton e Bjorge ( þ Cair, L962) e Cemargo
(f957) defenderan a i¿óia de uma mineralização epigen6tica
para a nine Morro Velho.
A aseociação arsenopirita, pirrotitarpirita,
calcopirita, quartzo e ouro, assim como a exÈrema unífornida
de ne textura, nineralogia e conposição quíuica do corpo de
mín6rio principal (Main Ore Body), degde o Èopo aré o fun{o,
levaran os doig príneiroe autores, a coneiderar o ¡rin6rio da
llina Mor¡o Velho, cono um exemplo noÈãvel de dep6eito profun
do dê alta têEperatur.a.

Referindo-ee aos eulfeÈos da nina RaposoB
e os des forarações ferríferas do Túnel do Gaia, caír (t9ó2)
coneídera-oe de origeo tardla em relação à rocha encaixante
baceando-ee noe eeguinte6 f aÈos
3

1) oe ninãríos de ouro da Ãrea egtão aoeociados a aulfetoe e,
egtee aão nais abundenÈea naa partes onde a forrnação ferrÍfe
ra contén quantídades ¡naioreg de ouro i
2) horízontee de sulfetos alínhaaloa paralelamente eo acana

n€nto e6tão qúase que conpletement€ confinådos às canadaa de
csrbonêÈos e, localmente, eão nelhor deeenvolvidog ao longo
do contato entre canadae de carbonaÈos e canadas de quartzo¡
reação enÈre H2S e o carbon¿to eiderítíco seria responsãvel
por boa perte dos sulfeÈos:
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3) cordõee e 1ínhas de sulfetos eão cooung êm fraturas que
cortan o acaoalrento;
4) aulfeto é comumente associado a agregados e vênulag ds as
socíação quar t zo-c ârbonato

A nineralização de eulfetoe e ouro, e, iapo
soe, 6 atríbuÍda por Tolberr (1964) à deposição ê parrir dê
eoluçõee hidroternaia, que circularan etrav6s de fraturas e
planos de acanarnento, após o dobramenÈo e metamorfismo da Sé
ríe Rio das Velhea.

As soluçõee iniciais deposítaram pírita na
fornação ferrífera e, em menor inteneídade, iras paredes daB
encaixantes. Nestås e en zonas alÈarnente permeãveis doe xie
tos, fotmou-ee sericita cromífera, por ação dessas soluções

iniciaís.

Soluções posteríores com preesões parciaís
decrescêntee de enxôfre depoeitaram areenopiriÈa e pírrotita
rcstrítanente ã formação ferrífera. Axnbas as soluçõee trane
porteram e depositaran ouro, porém, o maior conteúdo é aeví
do àquelae do segundo estãgio.

Adnite, portanto,

hidroterrnal pa
ra o ouro, esrbora, nenhuma evidência positiva indicasse ee a
fonte príurária do ouro gêíía as rochas encaixantes ou um cor
po granítico em profundídade.
uma orígem

Gui¡rarãee (1970) procura mostrar que
o8
atueis corpoo de ninério na regíão cenÈral do Estado de Mi
nae Gereie for¡naram-se em decorrôncis da reincidência de pro
ceaao6 netslogenãtícos, aseociados a metarnorfisnoa, que prg
moveram utn enriquecirnento ,tper escensumtt de enÈigos cofpos
de ninório.
E¡rbora não apreeente detalhes sobfe eates
corpoa, admite que o Au, Ae e Cr tenham chegado a elea, aÈra

vás de soluções termais alc¿linae, a partir das
f orrnaçõee
6ubjacentes. 0 enxôfre já pr6-exietia, em eulfetàs síngená
ticos, noe eedimenËos de origem cufËcea.
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plscussÃo pA

MTNERALI zAçÃo

A f i¡n de proporrnoa una hip6teee gen6tícb pa
re o min6rio da mina Faria, procurarenoe resunír as obsêrva
ções não s6 a ete relacionadas, mas tambãm, ao quadro g"ofã
gico locaL e regional que o envolve.
Apõs a apresentação das evidênciàe, que cha
r¡arernos de fatos, elas eerão avaliadas, objetivando
e suges
tação de uma híp6tese genãtíca. En concordância a esta hip6
teee gerã traçado um modelo de mineraLização para oe consti
tuintes do minárío
FATOS

Vãrias são as observaçõee que podem ser efe
tuedas sobre un distrito mineral., por6m , aqui estão relacÍo
nadae as evidôncias geológicas que julgamoo importances e
es
senciais nå zona aurifera de Faria,
1) åmp1a extensão estratÍgrifica da unidade portådora de ni

ner1().

As camadas metaesedímentaree de O"""iOì.a.
ção quíaríca (fornação ferrÍfera) nas quaís o"
"utf"ros "etãlíncluÍdos" seja em concentrações locais juntamente
com o ou
f,o, constituindo os corpos de minãrio, ou na forna de diese
minaçõesr.tôn uma extensão estratígráfica de 2r5 km ¿.ntrldo setor mapeado. Corn certeza estendem-se aLóm desses limi
tea , ou sej a, alðrn da área e:(posta pelos trabarhos subÈerrâ
neoÉ

2)

o

Eepe seur

a Limítåda das zonas de min6rio.

A sequê'ncia de gedínenÈos quÍmícos pode atin
gír, cono espes$ura nãxíma, poucês dezenas de metros, porËm,
Éa zonaa mineralizadas estão restriÈas a leitos relativamen
t€ finos dentro daquel.a sequôncia.

3) Paragônese sínp1es.
A feíção dietintiva da aeeociação ouro_suL
fetos Ë seu caräter predominantementé monometálico. Sulfetos
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dê ferro (pírita e pirrotíta) são quantitativanente douinenteo e exÈ€nsivanente distribuÍdos
"ao longo da unidade porra
dora do ¡nin6rio, ae bem què na maíor parte en teorea
muiÈo
baíxos; en quantidades eubordinadas e corn dietribuição
.roais
reeÈrita, segue a arsenopirita; sulfetos de Cu, pb e Zn eo
tão presentee, por6n, não agsumen proporções de fages nrirrl
raís egsenciaís do min6río
Os nineraís de ganga ocorrem em quantídadee
variãneíe e eão repreBentados eaeencialmentê por c¿rbonatos
(ricoe en ferto), síllcatos (notadarnente quartzo, seguÍdo
de
clorita e sericite), a1ém de grafita.
4) Relação Íntina e anpla entre zonas ¡nineralizadas e ritolo
giae, fáciee e feiçõee sedimentares particulares.

As zonas ¡ninerelizadae na. ¡nina Faria esÈão
reetringidas ao fãcies carbonato da forrração ferrífera e ne
lar'oe gulfeÈos dispõern-se concordanternente com o ecamanento
e preferencialmente ao longo dos leÍtoe carbonáticos.
Confínados a uma camada dietinta, cabe a es
eee dep6altog a classificação de bandeados, vieto que o mínã
rio concordente com o aca¡ramento ã de ocorrência arnpla e - dltnínante, €rnbore u¡na parte do ¡ninãrio ocorra assocíada
U.l
chas, forrando zonag nacíças de sulfetos. Local¡nente," os cor
poe de ¡rinárío são cortados por veioe de compoeição
dietinta
do uin6rio, ou eeja, consÈiculdoe eeeencialmente por quartzo
leíÈoeo e en nenor quantidade por pirrotiÈa, ã qual pode
es
tar aesocíada calcopirita e/ou cubaníta. TaÍs veios p.rtii'
do do ¡nínério, podem dírigir-se ãe encaixante6 alojando_ee
ao longo ou discordanÈenente da xieùoeidade.
Mas cono ilsses riinárÍoe irregul,ares são en
contrados ronenÈe em conexão com aquelee concordante6 e
.;
bog eetão senpre lirnitados À nesma canada, o jazinento

fero da oina Faría estã intibamente ligado ao6 estratos "uri

(rtStraÈa-boundtt)e degÈe nodo ge coÍrporta
cono uma. camada.
Decorre daí, que a camada de forrnação ferrÍ
fers ge comporta, tambén, como o inÈervalo estratigráfico ¿]
finido das nineralÍzações
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5) Relação entre unidsde portadora do rninãrío e

biente.

o

paleo-an

A unídade portadora de ¡¡in6rio eerã quase
seû¡pre aeeociada com o deBenvolvl¡nento de
un fácíes especial
d¡s rochee encaixantea: o fi1íto grafitoso. Este
fãciee eB
pecial e a formação ferrÍfera repreoentam una
nudança de con
diçõea que regían a natureza do a¡¡biente deposicíonal
e do
naterial que aÍ chegava.
A evolução do anbiente se tez no eentido de
adquirír ua caráter ¡rediano r extremamênte reduÈor. O
aflu
xo de sedinentoe clásticos finoe e inorgânico", ,"spon"árr"ilpeloe atuais xistoe metageedimentarer¡, foi eensivelmente
di
ninúído ou e1íninado, cedendo lugar ao desenvolvinenÈo
de na
teråal orgânico e de precipitação quÍmíca.

notar que anteriormentê À referida
nudança de condiçõee do anbiente, a eedínentação
não era sg
nente de natureza cIástica, mae dada a naÈureza carbonatada
dos xistoe netaesedínentareB encaixantee, uma precipitação
quínica ¡noderada, por6m extensiva e paraLela ao
eporte
de
c1ãaticos, deve ser considerada. A esBe prop6eíto, tanb6n,
pode eer ecrescentada g natureza quartzosa
e bastante fína
da uatrÍz de diversae varíedadee de xi¡toe rnetassedimenÈareg
(ao redor de 0r01 nn), que poderia repreaentar
a recristalização de u¡¡ oaterial eí1exÍtico.
Deve_ae

A formação ferrÍfera mineralizada ou não e
o f,itÍto grafitoso, anbos sedinentos ricos em ferro, eviden
ci¡u fortenente a predoninância de u¡¡a eituação no anuientl
deposícíonal que g6¡dicionaiia a precipitação e fixação
de
ferro, seja na forna de carbonatog, sulfeto6 ou, em
menor in
tengídade, 6xidos

6) Coincidôncia con o vulcanigmo geoesínclinal no tempo
e

esPaço.

no

já foi rnosttado, atividade vulcâníca
bãsica foí um evenro geol6gico significetivo durante a
depo
eigão dae rochae do Grupo Nova Lina. Embora as
unidadee por
Èadoras de ninãrio esÈejam espacialmente aesociadas
ã .t;rr;
Corno
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d¡de vulcânice conÈemporânea, oe enriquecirnenÈoe de ¡nin6rio
raranente estão lirnitados díretanente por camadae vulcâni

ca8.

As zonas favoráveis de rnínário dispõern_ee. a
cerc¿ distância dos xísÈos metavulcânicos, os quais não
con
tâm dep6s itoe de nin6rio.

7)

Con

tr o 1e Èectônico.

Ae zonas de sulfeto compacÈo, ae brechae ê
os veios quartzo-pirrotíticos são em parte dependentes
do
padrão tectônico loca1, mae não hã nenhum control.e tectôn!
co do núnérío bandeado.

As camadas portadoras de rnin6río, aseím cono
o¡ ninÉrios concordantea, nostram todas as influôncias do
extenao dobramedto, mas são encontrados independentemente
dae díferentes posições tectônicas das rochas encaixantes.
8) Aueência de intrueões magmãticas
"
Apes¿r de constituir u¡¡ fato negativo, deve_
-se ressaltar a ausôncía de rochas Ígneas, com exceção doe

diques de diabáeio jã assinalaila por Tblbert (1964), dentto
da área aurífera de Morro Velho-Raposos na qual estã incLu
sa a nina Faría.

0s corpos graníticoe e gnãissicos mais pr6xi
noe localizarn-6e a 8 km e L6 krn respectivamente, a noroeste
e ao sul da ãrea níneralizada, embora, segundo Tolbert, a1
gune pesquisadores sugerem que o8 dois corpos graníticos
unen-Be en profundídade e susùenËam os sedimentos metanorfí
eados da ãrea.
9) Ocorrâncias semelhantes no Grupo Nova Lima.
Dentro do Grupo Nova Lima, as minae de Rapg
soe e São Bento constítuem dep6sítos importa.ûÈe6 de ouro Lo
cal.izadoe em fornação ferrífera associada a filito
grafitl-

ao.

Em

Raposos, conforme Tolbert (19ó4) as forma

çõee ferríferae dístribuem-Ëe en dois cinÈurões distintoe
cada qual com duag ou mais camadas paralelas, de espesauras
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entre 1a 30 netros, que se estendem por vãria8 cenÈenas de
rneÈros, eDnbora, local¡rente, poggam estar bastante adelgaça
dae ou ronpidaa por falhamentoc. O ninério está queee que
totalDente restrito ao fáciee carbonaÈoda formação ferrÍfera,
speser de poder estår trmbóm concentrado na cloríta xisto so
b!ójacenÈe e, 6 concínuo ao longo da lineação de microdobrlnento. A formação ferrífera quartzo-megneÈíga é rararnente

rnineralízada.

de formação ferrÍfera corn lO a 30
eetros de eepeesura, eobrejacente a filito e xísÈo na malo_
ria carbonáceo e subjacente a clorita xieto, contém Èodo o
ninãrio da nina São Bento, próximo a Barão de Cocais
(Sinrnons, 1968). I uma das nìaie longae forrnações ferríferas
pr6-Minae napeadas. Compãe-ee de 3 ou 4 segnentos separados
por falhamentos, porárn estendendo-se por maie de l0 kn
ao
longo da eua direção, ao sul de Barão de Cocais. .
Moore (1969) conclui que a fornação ferrífera,
hospedeira dos corpos da mína São Bento, esÈã dobrada em sin
clinal con díreção e caimento nordéste. Taís corpoa localí
zeû-se no flanco noroesÈe que á supoe¡o continuar a notde6te,
at6 ¿ uina sanra Quir6ria, tanbõm em formação ferrífera i ¡tc
Cartney, þ Símnons, l96g).
Uma camada

As quatro zonag míneralizadae, eur São Bento,
ocorren paralelamente ao acenamento e, en planta são lenteg
alongadair con a direção de for¡nação ferrÍfera.
Alguns co!
poo se estcndem ao longo do nergulho da fornação ferrífera e
a ta¿ão de localização do mínãrio ó desconhecida (Simmons,
1968).
Ao sul de Nova Líma são conhecidas vãrias rn!

naa ou eiapleenente galeríae de pesquisas, antigas, em forna
ção ferrÍfera aurÍfera e, dentre elas podemos cítar a nína
Eeperanga, e¡n fase de 1ínpeza e deeenvolvínento de seu níné

rio.

AVALTAçÃO DOS FATOS

Segundo Snyder (1967) ae diferenÈes feiçõee
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de un dep6eito de uin6río, podem eer englobadas en três clae
aeo con dlferentee eignificados quanto ãe suee implfcaçõel-

genãtÍcae

Normalnente, num dietrito

mineralizador.
o
de feiçõea serve ígualmenÈe e nuito bem para en
quadrá-1o tanto numa hip6teee eÍngenática como epígenãtica.
lais feições de interpteteção dupla são dítae perrnieeivae e,
não pernítem su6tentar uma teoria en relação a- outra.
Ae díagn6eticae compreendetn a nrinoria das ob
servações e ae"rrr"r un aspecto crÍtico.
Aesim cono, não
pode apoíar a hip6teee sobre os dados de uma pequena parÈe ".
do dcp6sito para obÈer a respoata adequada, não se deve des
naior

nü¡oero

PtezeÊ urûa pequena quantidadê de obeervaçõee, porque

um

naior nú¡nero de evidênciae perniseivae ajusta-se na hip6tese
preferlda.
FeÍçõee p6s-nrineralização ou não relacionadae

a ela, que não tôn relação gen6tíca
eão agrupadas como fortuitas.

com

o dep6eito níneral,

Dos fatos associadoe ao depõsito aurífero da
nina Faria, aqueles relacionadoe ã mineralização unifornì nu
oa dade posição eotraÈigráfica ou dentro de um inÈervalo
traÈigráfico resÈritor Saaim cono, ã correlação pró*ira e ";
.J
p1a, entre zonae níneralizadae e particularee litologias, fã
cí€s e feíçõee sedinenÈeres, representam forte evídôncie de
origen eingenátíca. EnÈretanto, somente poderão ser.coneide
radas couo diagnósticas e conclusívaa, quando não houver evi

dêncía conflitante

fatog enuueradoe poseuen carãter
perniesivo, por6m, o uso criÈerioso dessse evidôncias õ ¿e
grande íarportância no desenvolvimenÈo da hiet6ria da ninera
lização, desde que não gerem incompatibílídade com e rrip6tl'
Os demais

ge foruulede.

Dentro de u¡ra perepectiva de mineralização
eingen6tiea para o8 dep6sitoe da rnína Faria, os faÈos pernis
aivos, juntamente coB oa provavólmenté díagnósticos, tornan:
-ae convergentea a tal híp6teae, se consíderarmoe os critã
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ríor ápontad,oe por Snyder (I967) a reepeíto da opção epi
ou
rfngen6tíca. A probabilidade de çn dep6aíto eer s ingenõt
ico
dlninuí ã medida quc:
- o inÊervalo estratÍgráf,íco ninerelizado euDentå;
- a variação de litología, ou seja, baeicenenre o6
a¡ù
bientes eedimentares, torna-se rnalor;
- a asgocíação de nineralização cou feiçõee I ed íment er e I
eapecÍficae t orn a-s e inconsistente.
por outro ledo, as feíçõee significativas
do
deposlto, que nao se enquadram com a hip6tese eíngen6tica,

gão as eeguintes:

- rn-ínérío diecordante do acamarnênto;
- variaçõee marcantes na intensídade, altura e espesaura
da nineralização que não poseam ser .correlacionadss
com feições sediment6res;
- nineralízação em váriae lítologiae;
- felta de ¡rineralização ern ambíentes e estruturas sedi
nentares, quando anbientee e estruturas BenelhanteB
pr6xinae esÈão mínelalízadoe.

A aÈribuíção de u¡na híp6tese singenÉtica f,ara
oe dep6eítoe de nina Faria torna-ee viÃvel face a Èais
coneí
deraçõee, uma vez que as. evídênciae compíladas h¿rmoni"an_g]
co¡n os crítãrlos de probabilidade para a opção gen6tica.
A HISTõRIA DA MINERAL

T

ZAçÃO

preÈendendo eequenaÈizar una concentração
rdos
elementos conetituintes do nín6rio, contemporânea com a depo
eição doe sedinentoe da formação ferrffera, faremos algunas
coneideraçõeg sobre oe prováveis mecanísnos .de transporÈe
e

depoeição daqueles constitulntes, e$ função de seue conporta
nentoo geoquírnicos, no Bentido de fortalecer a hip6tese
de
una vínculação prirnãria, eedirnentar, para o urín6rio da
mine
Farla. Algunao idãíae eobre a fonte doB elemnntoì ninerali
zedos , tanb6m aerão eugerldae.
Aaeím, a partir dos faÈos, tenterends

estabe
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lecer a fonte' atrav6e do trânsporte dos materíaie do minõ
rio. elaborando um nodelo de controle paleogeográfico
Srr;
não contradiz ae evidâncias deecritae, uas ao contrãrío,
ã
por elae suotentado.
1) Cobre, churnbo, zinco e enxofre
Apoiando-ee sobre o quedro geol6gico da área
da uína Faria. não á difÍcíl suetentar uma concentração íri
cial deesee elenentos, no ambienÈe depoeicíonal que preeidíu
a eedinentação das rochas daquela ãrea, embora, couro já foí
ealientado, ås concentrações de Cu, pb e Zn eete jarn longe pa
ra justific6-1oe cono parte easencial do srinãrio.
É de conhecimento anplo que conÈernporânea ou
eub-contenporâneamente ã ativídade vurcâníca estã aeeociado
o deeenvolvi¡nenÈo de fonte¡ gesoaas, repreBentadag
pelas
rrf unarolaerr
rtsolfatarasÙ.
e
A atividade de tais fonÈes A
consíderada couo importante ceuaa ínicial de concentraçõee
de gulfetoe, no meío geosainclinal, devido ao vulcanisuro ptá
ooogânico submerino.
Ao lado da natureza núltipla dos gases enití
doe, várioe eais r¡e¡álicos estão envolvidos. Dentre ef.j, ã'
ferro ã de ¡reior represenÈåção, enquanto que cobre , chumbo e
zinco são mais raros. Estes elênentos podem provirrseja dae

roch¡e vulcânicae decompostas pela atividade doe gasee ou
ser Èrenaportados sob forma de Íone livreg. Vãrios dep6ei
Èoo sulfetadoe de Cu, Zn e pb, concordantes com o
a¡rbienÈe
vulcânico e vulcânico-Bedinenter, eão considerados genetica
rûente d€pend€ntes desea atividade ígnea (De Bretizel e
Foglíarini , 1971).

A pequena abundância de sulfetoe nae rochas
vulcânicee e sua anpla distríbuíção en divereos típos de ro
cha¡ Èalvez, poBsa eer explícada, eegundo Schernerhorn (1970)
pelo desenvolvinenÈo predominante de emanações no fin ou pr6

xino do f ir¡ da atividede vulcânica.
A preBença de esfaleríÈa e calcopirita noe fi
1ítos grafitosoa, talvez, eaja devída ao enriquecimento de
zinco e cobre decorrente do vulcaniemo aeeociado, urna vez
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que, de acordo com Vine e Tourtelot (1970), nenhun proceBso
neteb6lico conhecído pode explicar a corrcentração daquelee
ele¡0enÈos, en associação com rnatãrla orgânica nos
folhelhog

negroS

a continriidade lítol69ica entre as área"
de acunulação de nateriais vulcânicog e as ãreae ÈerrÍgenas,
een dúvida, a atividade vulcânica deve ter constítuído a
fon
tc princípar do enxôfre nos sulfeto' tão empramente ¿ietrf
buÍdoa, não e6 na unidade portadora do minório, como tar¡éI'
nas rochea encaix¿ntes da r¡ineralização. provavelmente, par
te do enxofre tenha derivado da ação biogênica sobre eulfa_
toa ou natéúia orgânica, noÈadamente, aquele ínÈegrante dos
aulfetoË ôqs filitos e xistos carbonosos e das formações fer
rÍferas com hor i zonte I grafitosos.
2)' Aesocíação Cartonaro-pirira
Ae diferentes variedadee de formação ferrífe
ra eão dependentes do tipo do ¡nineral de ferro presente, ou
eeja, pirita' carbonato ou 6xidos (James I r954). Taie subs
tânciae como compoatos primãrios, são fases mineratógicae mf
tuanenÈe exclusivas dentro de uma camada de formação terrÍtera, pois, índicariam condições ânìbíentais especÍfícas em ter
nes de Eh e plt, durante eua f orrnação. À medida que o anbief
te evoluíese de condíções redutoras ¿ oxidantes, oa mineraíl
ínso1úveis eeriam, ordenadamente, sulfeÈos, carbonatos e 6xi
Dada

dos.

Enbora a úudança de deposição de carbonato pa
ra sulfeto, por exemploD se procease aomente se houver alte
raçÃo no Eh e pH do anbiente, dève ser notado que a quantíd;
de de um nineral a ser precipitada depende da quantídadJ
dog constituintes disponíveis, ou seja, da concentração dos

íons carbonato e 6ulfeto dissolvidos na solução e que uma es
treíta zona de transição entre o6 lírnites dos campos ¿"
billdade deve ser considerada (Krumbein e Garrels , lg52)."rtI-

A figura 8 indica que pírita, s ídàri ra ou mag
netita podem ser mínerais estãveís em a¡nbientes. redutoreel
dependendo das concentrações de enxofre e cårboriato na solu
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ção. Verifica-ee que o carûpo de estabilídade da pírita eepa
ra dois canpos de síderita, nas neomao condições de acídez,
por6n, um en condições fortemonte ledutoraa ê ouÈro e¡r condi
ções ligeiramtnte redutoras a ligeiramente oxidante6.

õ
E

ú no
o,o

-o,2

.

Diogromo Eh-pH mostrondo os compos de estobilidodq dos minerois comuns de ferro (modif icodó de
Gorrets e ChrisI , t965 | pg. ZZ4)

Krauskopf (1967), ínterpretando o diagrana da
g
figura prevê associaçõee estáveis, dentro de estreitas va
riações Eh e pH, para a ¡¡iori¿ dos pares de ¡rinerais de fer
ro. Dentre eles o par magnetita-eiderita, bastente conuûl
naa forurações ferríferas da tnina Faria, al6m da dupla siderí
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te-píríta. 0u seja, se houver inter-estratifícação enÈre oa
oineraíe de ferro, ela ocorrerá entre tipos adjacenÈes e, óe
rã dqcorrente de pequenas oacilaçõee do potencial de órído-redução e de ecídez do ambiente deposícíonal, desde que
Íone edequados estej

arn

disponúveie.

0 equilÍbrío entre ¿s fases carbonatadas e
6u1fet.edåB de ferro, en ambienteg comrooddlções redutotae e
ligeíranente ácidas a ligeirarnente alcalinas, pode eugerir
una vincul¿ção primãria entre eulfeto de ferro e a
ca¡nada
que a Èua lrneû t e controla 1i to l ogic ament e eua distribuição.
3) Areâníco
0niehi e Sandell (1955) assinalaran que o aE
sônico, provavelnente,á transport¿do ao nar e aos sedinentos
pradoninantemenÈe en assocíação con o material suspenso: eE
¡¡ineraie deÈrÍticoe, ern argí1o-¡nÍnerais, na forEe aáeorvída
eu 6xidoe hídratadoe de ferro, enbora não haja dúvida que
perÈe do arsênico esteja presentê em eolução, na forna iôni
ca ou rnolecular.

nuito naie elevado de areênico em
folhelhog (13 pps¡) e ern sedí¡entos pelágicoe (ll ppn) do ïue
nas rochao Ígneas (1r5 ppm) mostra que aquele elenenÈo¡ ûo
n¿torial sedinentar, não pode ter sido totêlnent.e derivado
de uoe quantidade equivalente de rochae ígneas. 0s autores
referido¿ acima, considerando este faÈo, atribuem o excesso
de arsôníco ãe exalações vulcânícao e fontes termaíe submarí
nae, poíe que r¡a água do nar sua concentragão 6 da orden de
0r0l ppur. Alén dieeo, eate ele¡nênto 6 conhecído como un
con8títuinte não inconum de sublinados e incruetações vulcã
O conÈeúdo

nicae.

e Sahana (1962, notaram que o arsâni
co t€rû tendância'a precipit ar-se por hidr6lise de eeus eais,
couo tarnbã¡r obeervaram uma preferância do areênico por B6dí
Eenüos rfcoe eu óxídos e sulfeÈoe de ferro e provavelbente
uãÈãría orgãnica, enbora, a razão não eateje muito bem escLa
recída. Supõern que o arsânico, que pernenece en solução na
ãgua do nar, eotej" nà forr. de arseníto.
Rankåna
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Sintetizando algunaa propríedadee doe co16i
des, Krauskopf (1967) noatra que partÍculae coloidais estã
voie de AsrS, podem ger formadas borbulhando-se HoS en eolu
_¿
ção de areeníÈo. porãm, a adigão de un elet16lito de cãtion
bivalente, no caao usou cloreto de cãlcio, provoca aua. flg
culação. E6te comportamento parec€ fornecer uma expLicação,
e¡nbora aproximada, para a fíxação de areênico, en solução na
ãgua do mar, junto a sedir¡enÈos onde da preoença de HrS e de
eaie de cãtions bivalentes, por exemplo, cloreto ou carbona
Èo de cá1cío, possa. eer provada.
4) Ouro

o objetivo de fundanentår a hip6teee . de
que a!r formações ferríferae não eão apenas o atuel controle
litol6gico dae mineralízações, mas Èanbán controlaram a cog
centragão sedíment¿r do ouro, durante sua depoeiçãor' os se
guint€s fatoô relacionados ã pr6pría rocha hoepedeira devem
ser reavivados:
- naÈureza carbonatada
- abundância em f erro
- presençe de horizontes quarÈzosog
A ligação ouro-carbonato en jazidas do Quadri
1átero FerrÍfero jâ f.oí evocada por Fleischêr (1921), ao díe
cutir a gôneee da mina de Passagem, de Mariana. Apreeentandl
uo quadro sobre várias nineralízações aurÍferae do Quadrilã
tero Ferrífero, verificou que elae ee colocam preferencial
nente en sedinentos de origem química e, que se forem conei
derades as tonelå.gens de ouro extraÍdo, urna eaEreita aegocia
gão entre ouro e rochas carbonatadas torna-se evidente.
Dadas as estreitas conexõeg entre nrineraliz¿
çõee auríferae e sedimentos carbonatados rícos em ferro, não
s6 noe corpos de ¡nin6río da nina do Faria, nes tanbám de vá.
rlos outros depõsitoe do grupo Nova Lína, é sugestívo que aÍl
Com

condições regenÈea da deposição deeeas rochae tambén tenham
agido na concêntração de ouro.

A fundamentação dessa hip6tese nos levaria
atribuir ãs canadas de formação ferrífera, represenÈantes

a
de
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anbientes sediuentares especÍficos, o papel de controle lito
1ógico e eBtratigráfico prinárioe,, aesim como, paleogeogrãfi
co da concenÈração do ouro na nina Faria. Dadas es coneide
rações anterioree, sobre a distribuíção deseae rochag, 6 con
giderada a poeeibilidade de que elas conatituam regionalnen
te os coûtrolea estratigráfíco e paleogeográfíco de mínerali
zagõee aurÍferas no grupo Nova Líma.
Desse $odo, tôrnå-te necessãria a proposição
de um mecaníeno de natureza ex6gena, conternporâneo ãs condi

ções de deposígão dae forrnaçõee ferrÍfeæaa,. qué possibiliÈae
Be o transporÈe e a fixação do ouro naquelae rochas de preci

pítação quÍnica.
Apeser de eue noÈável inórcie quÍnica, vãríoe
autoreo utoaÈraram a possíbilidade de nigração do netal no so
1o. Entre eles, Freise (1931) obgervou que a reÈomada dos
trebalhoe en antigos dep6sitos aluvionares, assim como o exa
ne de rejeítos abandonados de minas de ouro, cobertoa por ve
getação, indícavan aurûento noo teorec em ouro a parÈir doe
níveis euperiores para os inferôores. A ação de agente6 or
gânicos en soluçõee subterrâneae, perniÈía o transporte _qu!
rnico do rnetal e sua posterior concenÈração ern profundidade.

sniÈh (1943) nosÈrou que, em soluções aquosas
elcalinae sulfetadas, o ouro á so1úvel e pode ser críscaliza
do a partir de taís soluções. Porém para que quantidades
eígnificativas de ouro pudessen ser quimícanente mobilizadas
ern soluçõee alcalinas, Krauskopf (1951) enfatizou como condi
ção indispeneável a presença de eulfetos e, o ouro seria díe
solvido e transportado na forna de AuSl

o caráÈer 1ígeirarnente alcalino e a au
aâncía de qúancidade apreciãvel de íon sulfeto na água do
nar, a eolubilidade do ouro ê nüito pequena. En defesa de um
trênsporte iônico para o ouro, Krauskopf (1951) supõe que ele
poderia formar íons complexos, tais como Auol e AuClf. Esta
últi¡na forna 6 aquela admitida par¡¡ a solubilízatão e Èrans
potte erû soluções ãcidas.
Corno solugões a1èa1ínas naturais não afetam
aprecíavelnente o ouro metãlico na augância de Íons HS-e, {ue
Dado
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solubllidede eü condiçõe6 ácidas 6 eignifícativa
somenEe
eu eiÈuações pouco comuns na natur€za, Krauskopf (1951) adrni
te que o tranBporte de ouro
torpo"to químico, em ãgrrrf
"oro
eupárgenae, 6 efetivo aonente en egcala Iocal e e¡n pequenaa
a,

quêntídadès

A baixa ef iciê'ncie do rransporte iônico de ou
ro na natureza f.oí demonstrada em vãríos trabalhos, os quaie,
por outro lado, ressaltaram a tendência das suspensões coloi
deís eereu os veículos mais adequados pára a migração natu
ral do ouro.
A possíbilidade de un tran6porte íônico para
conposto de ouro, na forme de tioeeulfeto, á consíderada por
Goleva et al. (1970). porãn adnitem que o ouro ã principal
neûte tran6pottado como complexos orgânicoa, como elenento
netálíco ou cono suepensão coloidal.
Tentando estabelecer ae condições naturaie em
que o ouro $etã1ico pode ser díesolvido na for¡ra complexa
de
euricloreto, Gloke e Ke1ly (Lg64) concluira¡n que o tranôpor_
te supérgeno de ouro era viável ern condições de Eh e pH pog
co conuna ou nesuo inexistentes ne naÈureza. O excesgo - de
concentração de Íone cloreto, que é o terceiro fator envolvi
do no proeeseo de solução do ouro, pode ser encontrado em
águao de algumas mínas, porárn a conbinação, de extrema aci
dez e .elevado potencíal de oxídação, ã notavelmente rara.
Confirmando os resultadoe de.Cloke e Kellyrex
postos acina, Goni et a1. (r967) concruiram que eû¡ valores
de pH acirna de 5 a 6 ae soruçõee áuricag não são eetãveis.os
valoree de pH das águas naturaie eerian favoráveís ã hidr61í
ee doe conpoatos ãuricos, ou sej.a, condicionariam a rorraçãl'
de eoluÇõee coloidais, sem a necesgidade de se atingir condi
çõee alcalinas. A estabiLidade deseas eoluções permitirira a
uigração do ouro a grandes distâncias.

Goni e seus coLaboradores, aínda no trabaLho
cltado acima, eatudaram o comportenento dâs euspàeões coloi
dais de ouro quanto ã eetabílidade. Desde que suaa
"o.r"lf
sões eão ínportantes pèra Êustentar nosse idéia, tomanos
;
l,iberdade de reeunr-las e tranBcrevê-las da seguinte maneirä:
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- suspensões coloidais de ouro poden ser f acilrnente for
nadas, a partir de conpostog iônicos extrenamente ins
táveie, por redução, aÈravés de sais metá1icos, ou en
tão, necanicamente, pela abrasão do ouro ¡net6líco..
laie suspeneõee pernanecem estáveís nos pH das águas
naturais ¡
- a estabílidade das euspensõee coloidaís depende teg
bËn dos eletr6litos presentes na solução¡ dada a natu
reza hidr6foba e eletro-negatíva dessas suspensões,
elas serão sensÍveis às de hidr6xídoe de sinal posití
vo

¡

- o hidr6xido f6rrico, existente nae ágúas naturaís, em
esÈado coloidal, rnanteria o col6ide de ouro em suspen
eão, por adsorção e, promoveria seu Èransporte;
- a eÍ1,íca col.oidal, tambén, desempenha um papel importante na e6tabilização de colóidee de ouro, nos
am
bientes geol69icos, dada eua função de colõide prote
tor (Frondel, 1938); dessa maneita, o hidróxido úérri
co não seria o único co1ðid6 a transportar o ouro co
loidal;
- os ambientes carbonáticoe, com frace concentraçãor-po
dem f¿vorecer a estabilidade dae parcículas coloidaís,
n¿s exíste uma concentração críticâ, acima da qual es
ses nreios poderiam agir couro eletrõ'litos e tornan-se
floculadores; ÈaL limite pode estar ao redor de lZ de
concentração de K2CO3, que foi o carbonato utilizado.
Doe vãrios ensaios realizados, verificou-se que as
partículas de ouro se depositavam mais ràpídamente na
solução conr aquela concentração, que foi a rnäxima uti
lizada" Goni e seus colaboradores concluiran que um
neio fortemente carbonat,a.do parece bloquear a migra
ção do ouro

¡

- ¡o neío fortenente alcalino, a eÍlica coLoída1 pode
ria se solubíIizar e, sua função protetora fr"" ro
"l
16ide de ouro tornar-ee-ia dinínuÍda.
Apoiado nessas conclueões, um modelo de natu
reza eupérgèna, parå o trånsporte e fixação do ouro, deede a
fonte até aoa depõsitos sedimentareê quartzo-carbonãticos rri
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5) A fonte do ouro
O problerna da fonÈe
Por6n rnaís una vez asaenÈado sobre

.

do ouro é especulativo.

o conÈexÈo geológico on
de ge encontrarn as mineralizações auríferas, o vulcaniemo
báeico poderia ter conÈribuído, priuraríanente, para e eleva
ção local doa teores é¡l ouro.
Apesar dae diferenças nes eBtinativsE efetue
das por diversos peequísadoren Bobre o conceúdo em ouro nes
rochag, Shcherbakov (1968) ergumenta que o ouro é regular
nenÈe distribuído e enríquecído nas rochas Ígneaa máficae
eo relação ãs ácid ae .
Vale a pêna ressalÈar que, na apreciação dos
valoree característicos de conteúdo em ouro, para vários ti
pos de rocha, De Grazia e Haekin (f964) indican que tl6 ba
saltos da cadeia M6dio-Att ântíca revelam conteúdo m6dio em
ouro de 10 ppb. Tal valor é ¡naie elevado que aquele para
basalgos da crosts contínentel e, 6 suplantado apenas pelo
conÈeúdo encontrado nae argilas pelãgicas (12 ppb).
A HISTÓRIA üETAM6RFICA
FraÈuramerrto, dobramento e metemorfismos tar
dios À uríneralízação podem urodificar noÈavelmente o aapecÈo
original das concentraçães metálicas devido principalmente
ã defornação, recrisÈalização, mobilízação e reação quÍmica.
Dando Anfase

ãs assenbl6ias de sulfetoa

asso

ciedoe aos ambientes sedímenÈaree-vulcânicos, Mc Donald
(1967) tece amplas considerações a respeiÈo dos efeiÈos rne
te¡n6rficos e de deformação sobre aquelas aesembléias.
Alguns delee julganoe pefseitanenÈe relacio
nadoe ã evolução neÈan6rfica do rninário, a partir da camada
sedinentsr que pringriamente concentrou seug ele¡¡entos erde
ínportâncía na elucidação de algumae feições atuais do dep6

sito nineral.
1) Aspectoe Èexturaís
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EvÍdôncias mostradas por Love (1962) gão con
dizentês en atribuir ao n¿teríal sulfeÈedo original uttrå gre
nulação êxtreuamente fina e, provevelmenÈe, bastante dir;";
eo (rreulf ide dustyr') na rocha sedinentar. Diagêneae e meta
uorfisno de baixo grau são responeíveie pela organização
crietalina da fina "poeira de sulf eÈoe,,
o aumento nao
",
condições ¡netam6r¡f icas 6 acompanhado por fraÈurarnenÈo, re
cristalização e cregcímento dos grãoe mineraís.
Segundo

vãrios autorea cíÈados por

Mc Donald

<L967), a eequância,paragen6tica, em depõsitoe sulfetados
ueta¡¡orfizados I reflete melhor as propriedades fÍsicae íne
rentes dog ninerais do que os estágíos sucessivos de minera
r 1zaç 6o ep,.gêneCtca

A ausência de critãrioe nítidanente conclusi
vos quånto ã orden de ctistalização enÈre pirita e arsenopi
rita, corno tanb6m, a detecção de relaçõee apenas Êugestivag
dc eubsticuigão de pirita, arsenopírita e pirrotica
peloe
sulfetog Èardiosr 6 coerenÈe com a falta de Èexturas de subs
Èítuição em depõsitos metamorfizadoe.
Divereas relações texturais, entre o6 sulf e
tos, são deÈerminades pela relatíva facilidade con que eles
responden aoe esforços diferenciais, sob condições,.ùeÈan6rficae. É interessante notâr que na assocÍação rnineral69íca
do ninãrio da mina Faria, as reLaçõee de venulações, enÈre
oe eul€etos, são observadaa entre aqueles que Ëôm comports,
n€nto distínÈo äs deformaçõee. Este fato é consisÈente con
obeervaçõee e experiôncias discutidås por Mc Donald (:1967),
nae quais os sulfetos, maie f acil¡nenÈe deformáveis, poden
preencher fraturas ou introduzir-se ao longo de linítes de
grãos de uinerais rnais fríãveis.

0 car6ter tardío dos aulfetos de Cu + Fe¡ pb.
e zn em relação ã pírita, arsenopirita e, parcialüenÈe em
relação ã pirrotita, talvez posas ser consequência dos cog
portamentos reLativos de cada sulfeto sob a ação 'metan6rf ica.

2) üudanças miner

a

169í cas
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entre csrbonaÈos ricos em neÈais e en
xofre, descrítas por Kullerud (þ ¡t" Donald, 1967), conduzem
à fornação de sulfetos ¡ríneraís, dm terrperaÈuras enÈre 100oC
a 30OoC. Admite-6e que taís reaçõea possan ser Ímportanteg
no anbiente diagen6tico ou meËam6rfico de baixo grau dai acu
nulaçõce sedinentares de sulfetos, una vez que elas estão co
nunente aseociadas com ¡nineraís carbonatedos. Um processo
deste tipo pode ter contribuído pers a formação adicio¡al de
pírita e carbonato pobre em ferro, nas rochas da mína Faria,
através da reação entre o enxofre livre nas cau¡adas e os car
bonaÈos r icog en ferro.
Várias evidências coropiladas Þor Mc Donald
(L967) indica¡n que pirita é o gulfeto de ferro domínante nos
eedimentoe e rochas ¡netam6rf icas de baixo grau. pirrotíta,
como míneral autÍgeno, ó rara. No entanto, ern áreas metamor
fizadas regionalmente en grau maie elevado, são comunr¡ se
quências de pirita-pírrotita-nagnetita
com ou seur grafita.Ee
tae eequências são tipicanênte concordantes e situadaa em am
bíentes nornalmente consíderados como tendentes ã acurnulação
de sulfeto6 durante os processos sedinentares-vulcânicoe.
Re¿ções

As descrições de Gammon (1966) gobre os
rf ahlba.nds" (equivalentes rnetarn6rf ícoe dos depósitos sapropé
1ícos eulfetedos) do sul da Noruega, eão concordantes com a
idéía de que durant,e o metarnorfísmo regional, pirita é trans
fornada en pirrotita e talvez magnet,ita.
En exemplos citados por Mc Donald (1967), evi

dencía-se que a mudança de minárioe ricoe en pirita para ni

nãrios ricos

Èensidade do

em pirrotita,
ine t amor f i sno

é acompanhada por aumento na
regional.

in

Tais coneiderações relaciona¡n-ge com noosas
oboerveções sobre a pirrotita.
Além de eua diferenciação tar
die en relação ì pirita, exibe invariavel¡nefltè una texture
ciealhada, alongada concordentemente ao bandeamenÈo da forna
ção ferrÍfera, ou ã xistosidade, nae zonae axiais de dobras,
sugerindo que sua organização conro esp6cie mineral tenha ùí
do lugar concornitantemente com a fase ¡netarn6rf ica, aseociada
a defornações.
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efeíto dessa trangformação metan6rfica,
o áunento de concentração de enxofre pode ålterar a minera
logía de aesociação mineral presente e, promover a retir¿da
de cãtions de nineraie não eulfetos, criando novae faseg
sulfetades. Nesse sentído é interesgaûÈe citar o exernplo
referido por Mc Donald (L967), no qual a exsolução de pirro
tiÈa a partir de esfalerita á pronovida pelo incremenÈo na
concentração de enxofre, adicíonalmente ã deformação, atrê
vée da dininuição do conteúdo ern ferro da esfaLerita.
3) Mobilização
Como

Feíções de prováve1 mobilízação no min6rio
da nina Faria coneistem de vênulae eegundo f ratriras, normal
mente preenchidas por pirrotita., em pequenas dobras e zonas
brechadas, aesirn como, ag venulaçõee entre os sulfetog. Co
no feições ¡naiores, podernos ciÈar, os veios quartzo-pirrotí
ticos e os veios de quartzo associados a zonas cizalhadae.
Pôde-se verificar, segundo Vokes (1971) , que
a nobilização metarn6rfica 6 admitída en dístâncias liníta
das, geralrnenÈe medidas em hi 1Íme troa ou metros, a partir
da fonte. Os sulfetos maig ¡n6veis, entre e1es, esf aleri_ta,
calcopirita, galena e pírrotita t.âm Èendôncia de ee aloj a

reE nes ch¿madas estruturas de eecreção, tais conol zonaa
de a1ívio de pressão, fraÈuras de teneão, cLívagens de fra

tura, etc.

Ainda eegundo Vokes (Lg7L), algunas auÈores
responeabilizam a mobilização metam6rfica, pela,cicaÈriza
çãott de grãoe de piríta e areenopirita fraturadoe, pelo ín
fluxo ("inflowingt') de calcopiríta, galena e outros sulfetoô.

.

as segregações maiores na mina Faria,
ou seja, oe veíos quartzo-pirrotíÈicos, encontram paralelo
noe exenplos alinhadoe por Vokee (1971). Segundo este, em
condiçõee nais acentuadas de metamorfismo, certoa componen
tes dos corpos de sulfetos podern eer mobilizados e, migram
a dietänciae variáveis dentro do próprio corpo de minËrío,
ou atingem suas vizinhanças inediatas. Crístalizam-se, com
Mesno

_to7

_

\

rnuito quartzo e feldgpato, em corpoð irregulares ou em forna
de veios, adquirindo granulação grosBa. podem díetanciar_se
váríoe netros, a partir das paredee do corÞo de rnin6rio, den
tro da6 encaixantes.
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1- As roch¿e da ãrea da mina Faria são doninanÈenrenÈe xie
tos e filicos de nåtureza metas¿edinentar e netavulcâni
ca.

caracterizan-!te por apresenter uma
compos ição mÍnera1.6gica essencial cond t it uÍd¿ de quartzo,
earbonato, clorita e sericita, em proporções varíáveis,
podendo estar presentes, ainda, leucoxênio, 6xidos
de
ferro hídratados, ruÈi1o, serícita cromífera, míneraís
opacôs (usuålmente, pirita) e, raramente., plagiocláeio e
epÍdoto. Os filitog grafitosoe, rícos em ¡raterial carbo
noso, srostråm urna variedade de sulfeÈos, doe quais, pi.I
ta ã o domínante, seguido de calcopiríta e esfalerita.
Cono nínerais principeia, os xíetos ¡neÈavulcânicos pog
euen¡ anfib6lio, plagioclÃeio, cloríta e epídoto. Subor
dinaclamente estão preeentee ¡ serícíÈa, leucoxônÍo, títå
níta, biotita, carbonâto, iLmenita , quartzo e, localmen
te, rutí1o e turmalina.
Os metassedimenùares

ferrífera fãcies carbonato, localnente, com {lag
netita, roeha necabásica e rocha quartzo - carbonática
representam litologias eubordinadee.
Fornração

2 - Folíação é a feição eotruÈural planar nais conum nos xis
tos e fílitoe da rnina Faria. Tem direçõe6 entre N30o - 50o u com ânguloo de mergulho variando de 30o a 45o sE.
foi completam€ntê ou quaae cog
plet.êmente destruÍdo e, aomente, eu poucas amostras pode
Acanamento nestea rochas

ser notado a discordância entre åcamamento e foliação. O
bandeamento da formação úerrífera é norrnal¡nente prraleLo
ã foliação doe xietos e fílitos, com exceção das u ona6
onde estä dobrado.

feição estrutural proemine4te na mina Faria são as
dobrae Ísoclinais e assin6tricas, em dívereas' escalae,
preferencialmente 'na formação ferrífera e f il.ito grafito
so. A atitude doe planoe axíais é praÈicanente concor
OuÈrè

.
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dantê con å atiÈude da foliação e, o caimenÈo do eixo ee
faz para este ou sudeste.
EstruÈuras dobradae e¡r forna de rcharutorr ou ,,f usor, eg
tão presentee na fornação ferrífera, eat zonao de ¿e¡or¡nI

ção naie intensa
Lineação de microdobremento õ acentuadanente desenvolvi
da nas rochao xistosas e no filito graficoso¡ tendo dire
ção preferencial E - I,l e ângulo de caiuenÈo entre 30o ;
35o E.

Zonae de cisalhanento, com atitudes paralelas ãs da fo
1íação, parecem constítuir un sístemâ de movi¡nentação bas

tante

e

lvido.
Trôs zonae cíealhadae veríficadae no nÍvel 7 (Gaia, proxi
uidades do dique de rocha ¡netabásíca e zona B da Gabiro
ba), envolvendo formação ferrífera, provavelrnente const;
tueu ås únicas falhas maiores dentro da escala do distrf
to.
O oistena preferencial de fraturamento tern direção noroeste e nergulho preferencial para eudoeste.
conum

de eenvo

É eugerida uma estrut,ura e¡n eincLinal para a ãrea de Ge
bíroba corn direção, caímento e aberture para nordeste.

3- Ae caû¡sdes e lentee da formação ferrífera fãcies carbona
to conotituem os controles litológico e estretigrãfico
dae mineralizações de sulfetoe e ouro. Estea se encon
tran alojådos preferencialnente ao longo dos horizontee
carbonãticoe, conferindo una estrutura bandeada ao ¡nin6
río. Deformaçõee tec!ônícas locaie, através de Urecnlção e cisalhenento, provavelmente, controlaram o ¿"r"1vo lví rnen t,o do ¡rinãrio maciço.
Una car¡ada de fornação

ferrÍfera com espessura r¡6dia de
10 ¡¡eÈros, seguida pot 215 hm dentro de ãiea da rrina, é
a hoepedeira dos eeguintes corpoB de nin6rio3. Gaia, Meta
Virgem, Faria Velho e Faria ExÈensão, dos quais oe trôs
últirnoe eão os princípaís. O corpo de minério Li¡na en
contra-se nuna canada delBada de forrnação ferrÍfera, sub

-110j acen Èe

ãquela ¡rals extensa.
As zonas do corpo de nin6r.ío Gabiroba egtão em segmeÊtos
níneralizados de formaião ferrÍfera FparentenênÈe separa
dos da ca¡nada príncipal .
/

4-

príncípais nineraíe opacos no urinério, en orden de
crescente de abundâncía, eão: pirita, pirrotita e arseno
píríta; em quantidades nenores esÈão presenÈeo: calcopi
rita, cubanita, eefalerita, galena, teÈraedrita, magneti
Èa, ilnenita, henatíta e ouro.
QuarÈzo cinza e leitoso, assim cono, carbonacos ( noreal
Dente con Fe e Mg, alÉn de Ca) con¡títuen og ninerais dI
ganga doruinantes. Ao lado deðtes, podern escar presentea
no ¡rinãrío3 grafita, cLorite, aericita, 6xidos de ferro
hídratados e serícita cro¡nífera.
Pirita e arsenopirita conetitue¡[ oa oinerais BuLfetsdos
uaie velhos. A eles seguiu-se a díf,erenciação de pirro
tita, que não apreeenta relaçõee de sobreposição com os
dôie uinerais anterioreg. Calcopitíta, cubaníta, galena,
esfalerita e tetraedrita gão contemporâneaa e posteriores ã fase f ínal de diferenciação da pirrotita.
Pirita revelou eer o princípa1 sulfeÈo hospedeiro parå
Os

inclueões de ouro.

5 - É eugerída uma concentração sediuentar prínãria do ouro,
assin couo dos demais conotituintes do rninárío, conconi
tantenente com a deposição da forrnação ferrÍfera fãciee
carbonato, Tal hip6tese estã apoiada em observações geo
lõgfcaa de carãter 1ocal e regional, aeein cono, en dg
doe expcrinentaie, cornpíladoa da 1iÈeratura, aobre o con
portanenÈo geoquÍrnicó exógeno do ouro.

E¡ decorrâncla deesa hip6teae, ae fornações ferrÍferas,
dentro do Crupo Nova Lina, poden consti¡uír oa controles
estratigrãfico e paleogeográfico regionais de' poeeÍveis
zonag mineralizadas em ouro
O vulcanÍe¡no

bãsico, estreitanente associado e. contenpo
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râneo ã depoeição dos eedinentoe c1ãsticoe e quínicos,é
proposÈo cor¡o s causa principç1 da elevação dos teoree
doo elenentoe integrantes do ninÉrio, junto ao a¡nbíente
depoe fcional daquelas ro cha I
A evolução tectônica e netanórfice, dÉ eamada sedimen
tar previarnente enriquecida, 6 responeãvê1 pelo aÈua1
aBpecÈo do ¡nin6rio. Recriscalização de piríta, auEenÈo
na granulação.dos mineraíe, díferenclação de pírrotita
e adicionalnente de pirita, nígração de eulfetos nais
n6veis, constiÈirindo vênulas na formação ferrífera
ou
nos sulfetos menos rn6veie, aesim cono a fornação
de
veioe guarÈzo - pirrotÍtícos são feições consideradas
co¡no decorrentes dos eféítos uretam6rficos e de defornr
ção.
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1-¡'ilito grafitoso. Horiuontes quartzo-carbo
neticos ricos em pirita (cor cinza clarorcofi
aEpecto granulaù)deforn¡adoe' por dobra¡nento
pequenos deslocarnentos. As zonag de cor pre-e
ta ou tonalidede cinza corn áspecÈo homogeneo
corresponden a horizonÈes grafitosos. õorte
perpendicular ã lineação (iunel do Gaia,pr6:
xirno ã entrade do corio ¿e minério c;i;i.

2-Fornação.ferrífera. Fragmentoe de magnetíte(graos cínza escuro ou preÈo) na masãa cLa
ra quartzo-carbonática evidencía¡n brechaçãoao longo de cerÈos horizontee enÈre ca¡naáas
eparentemente indefornadae (sondagem F-64.
DisÈancia da boca do furo: i0 metios).

3-Min6rio. Pirrotita xenomorfa (cor cinza
ro) disposta paralelamente eo acamanentocla
d;
formação ferrÍfera.Corte sub-paralelo à linea
çao. (Corpo Mata Virgen, aub-nlvel 7).

4-Minãrio. pirrotita (çor cÍnza claro)en zona axía1 de dobra; alongando-se discordantemente do acamarnento. Alguns, crístais de pirí
ta,.com seção cúbica., eàtão aconpanhando' oã
horizontes maís ricos em pirrot i ia. ( Corpo
Mata Virgem, sub-níve1 7).

5-Minãrio. Pirita está presente exclusivamen
te nos horizonÈes onde carbonato ã rnais abuñ
dante. As bandas de cor branca ou cínza cla]
ro são essencialmente quartzosas. (corpo Faria Velho, nível l0) .

6-Min6rio. Piríta (eor cinza claro) dominanre
horizontes (ricos em carbonato) passa gradaÈivamente a outroa (pobres em carbona
to) quase que isentos deste àulfeto (metade euperior da amostra). A porção inferíor de na
tureza quartzo-carbonãtica contém pírita coñ
granulação maior. corte perpendicuiar à linea
çao. (corpo Lima, níve1 l, .
em dados

7-Min6rio. Ca¡nada de pirita (cor cinza claro)
maciça dobrada. A região cínza escuro ou pre
ta é constituída de quarrzo e6curo. carbonåtã
e grafi ta. cor te perpendícrilar ã lineacão.
(corpo Lima, nível 7).

8-Minério. Pirro ti ta (c or cinza claro) bastarÌ
te deformada está entre os fragmentos - -ãä
quartzo e carbonaÈo (cor branca) ou ao longo
de pequenas fraturas na f orrnação ferrífe;a
brechada. As partes pretas são ricas em gra
fita. O acamamento ba6tante def or¡nado é per
pendicular ao aiongamento da escala. Cortã
perpendicuLar ã lineação. (corpo Faria axten
são, sub-nível 7).

9-Veio quartzo-pirrotÍtico
discordante do
acamamento da forrnação ferrÍfera.
O deslo
camento 6 causado por uma zona cisalhadaparal-e1a ao acamamento da forrnação ferríf era. (ttRaisett da zona t'Btt do corpo Gabíro
ba).

10-Agregado de quartzo leitoso e pírrotita. A porção díreíta da arnostra 6 minãrio
(corpo Faria 'Extensão,
rico e¡n pirrotita.

nível 7).

FOTOMICROGRAF IAS

l-Lâmína_delgada do xieÈo quartzoso-feldopáfico. GráoB grosgelros de quertzo e feldapa,
to ísolados- na narriz fina"de n"tui"rã-"ràrÍ

tlco-ee¡lcítiço-quaitzoss. os feldepatoe Jli.
tao ßeralmente eericÍtizadog. Aunenèo,
3O X.

ñ1çora cruzadoa.

2-Lâmina.delgada do serícita xíeto. Horlzontes de ciaalha¡nento responsãveís pela
síd¿de mícroec6pica da rocha(p"r"iói" xieto_
ã'¿i"gonâl noroeste da fotografia)- seccíonan
a

piacas á.
:Ii:T!"tã:.se18l_dae
a diegonel nordeste da forogrqfíe)'ern
'áii"Ii. tp":

:11"1"
Brande angulo. Oe planos de císalhamento der¡ml tan nucleos lentícularee de eerfcita.AuüenÈo, 75 X. Nícoíe ligeírarnerrt"
""u".do".

3-Lânín¿ delgada do xieto netascedirnenÈar.
LeiÈoe quarrzo-c¡rbonãticoe,
piiiti-(r,o

euperior), 1ínltadoe por faixae
"our
¡ag de seríclÈa e clorita.CarbonaÈo
"äf" ""or"(grãoa
cínza
co¡r
auperfÍcie
de aspecto-;,eu9"..go"
Jo").alongado paralelanente à xí e Èoe fd ade ,
notadaDente no leí¿o inferior.Foliacão forÈe. PiríÈe ocorre tamb6¡¡ na natrl¿ lxÍrto¡¡
(porção nordorre do leíto qu"ir-i:çriiãiAir
co euperlor). Aumento, 75 X. ¡¡ícoio llgeirã

nenÈe ctuzâdoÉ.

4-Lâmina delgada do xisto metassedirnentar.
Textura anestomosada dos horízontes eericíti
co-clorítícos, envolvendo riúcleos lentícu1aî
re9 quartzo-carbonãticos. O a1Èo relêvo do
carbonato e a seção rômbica de alguns grãos
pernítem distínguÍ-1os do qua.rtzo associadg.
Pirite é o míneral opaco nos horizontee xistosos. Aumento, 30 x: Nícois paralelos.

5-Lâmina delgada do xísÈo metavulcânico (granulação fina). Pequenos crisrais de anfIt6lio(cor branca ou cinza claro) dão um aspecto ripiforme ã rocha. Foliação ausente. A ma
triz fina (cor escura) é constituída por epi
doto, clorita, anfib6lio, plagíoclãsio e lèõ
coxânio. Aumento, 75 X. Nícois cruzados. -

6-lâ¡nina delgada do xisto metavulcânico(granulação grossa) . Cris tais maiores ¿e aniIUõ1io (porções superí or e inferior direitas)al
terados e parcialnente substituídos por clo=

rita e epÍdoto (partes escurae). plagioclãsio com aspecto nebuloso devido à sericitíza
ção. Aumento, 30 X. Nícois cruzados

a delga{a de filito

,grafitosq.Deforpor cis¿lhanento. Horizontes
de sericita e grafita são rompidos e penetram na-lente quartzo-carbonãtica. Àumento,
30 X. Nícoí s paraleLos.
7

-Lârní

n

meçao causeda

8-Lâmina delgada de filito

grafitoso.Recris
talizaçao de quarrzo com hãbito fibroso peF
pendicularnente a fraturas na pirita. Aurneñ'
to, 30 X. NÍcoie ligeiramente cruzadq6. -

pollda de filiro
grafitoso. pirfts
con contornos euhedraís (porção inferior)ao
lado de ggregados xenomorfos tambárn de pirí
ta (porção centro super'"or). Autnento, 70 X.Nícoís paralelos.
9.-Seção
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10-Seção poLida de filito

graf i tos o. Piríta
hábíto globular. A tonalidade nais eecura na parte cenÈral em algumas micro-esferas
é devida à cor amarela mais acentuada em relação ao resto do grão. Aumento, 272 X. Nícois paralelos.
com

polida de filíÈo grafitoso. pirita
hábito globular constituindo núc1eo de
pirita hipidiorn6rfica corn superfície
nais
limpa. Esfalerita xenomôrfa está presente no
núcleo e na porção centro superioi do crístal de pirita (nanchas de cor cinza escuro).
Aumento, 184 X. Nícois paraLelos.
11-Seção

co¡n

12-Seção polida de filito
grafitoso. Textura
fibro-radiada desenvolvida em pirita
por
ataque con HNO,¡ concentrado. Ganga consÈitui
o núc1eo (cinzå escuro). Aunento, 107 X. Nícois paralelos.

.ì.l,ri.

13-Seção polída de filito
grafítoeo. TexÈura
radiad¿ natural ern pirita. Esfelerita (cinza
escuro) preenche-.alguns ínterstÍcíos princípalmente na porção centro esquerda da-pirÍta.
Aunento L76 x. Nícoie parelelos

14-Seção polida de filíto
mento ne borda de cristal

grafiÈoeo.

de pirita,

Zonea-

evidenciado pelo paralelisno de faixes conÈendo i¡r
cl.usóes de ganga. AunrenÈo , 272 N. NÍcois pa:

rô1e1ôs.

15-Seção polida de filito
grafitoeo. Pírita
de granulaçao fina, junÈamenÈe com cristais
naiores, alinha-se en horízontee definidoa
na natrÍz sericÍtico-grafitoea. Esses horizontes acompanhan o rnicrodobramento (canto
euperior esquerdo). Aumento, 35 X.Nícoie parale los .
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16-Lâmína delgada de f orrnação ferrÍfera (aseociação quartzo-magnetíta).Hagnetita (grãos
pretos) dístribuída homogeneanente na ¡natriz
quartzítíca. QuarÈzo con teitura e¡n rnoeaico.
Aumento, 30 X. Nícois ligeirarnente cruzados.

17-Seção polida de formação ferrÍfera.Magnetita (cinza escuro) com lamelas de hematiÈa
(cínza claro) dispostás ordenademenÈerfornan

do um arranjo tríàngulår. Aunento. apioxima:
do, 945 X. Nícois paralelos.

18-Lâmína delgada de formação ferrÍfera(associação quartzo-carbonato-n;gneÈi ta) .Ì{agnetiÈa
(grãos pretos, ãe vezes, ídiom6rfícos) praticamente restrita aoa leitos ¡rals rícos em car
bonatos (grãos de cor cinza e alro relevo).Au:
mento, 30 X¡ Nícois ligeirarnente cruzadoB.
l-,i

t, '

i

.?"

i'., . ¡r

i'.
ì1'
i

:¡.
i

L7

18

19-Lânlna delgada de formação ferrÍfera (associaçao quarÈzo-carbonato-carbonato fino
con grafita) .Horizontes escuros (carbonaÈo f i.'
no com grafita) de estrutura xistosa tãm coñ'
tato .nÍtído com aqueles, quqrtzÍticos com cal
bonato.E6tes mostramrÀs veze6, uma estruÈurã
gradativa, onde e parÈe rnais fina é con6tiÈuída predominantemente por carbonato. Oe ho
rízontes escuros podem apresentar micro-do:
bras(porção inferior ¿iràíta) onde quartzo e
carbonato tôm granulação rnaior. AumJnto,3O X.

Nícois ligeíramente ciuzadoe.

20-Lâmina delgada de formação ferrífera

(associação quartzo-carbonaÈolcloríta-graf íta) .
Nodulos de quartzo com algum carbonato defor
mados por dobramenÈo.Matriz constituída po;
clorita. (corte da 1ânina: perpendicular aô
acamento e lineação). l\unento, 30 x. Nícois

ligeiranente cruzados.

21-Seção polida de banco quartzo-carbonãtico.
lextura en åtol na piríÈa. 0 núcleo ínclui gan
B! (cor preta), esfalerita (cor cÍnza na por:
ção esquerda) e grãos idiomorfos tle piritaipor
çao díreita). AurnenÈo, 560 X.Nícois paraleloeT
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22-Lâmina delgada da rocha

q u a r t z o - c a rb on á t i
ca.Matriz constituída de quártzo e carbonatã
(grãos de a1Èo relevo e aspecto fraturaaäf
equidimensionais. A maioria dos grânulos pre
tog são minerais opacos. Aunenrõ, 75 x. ii=
cois cruzados.

23-Lâmina delgada da rocha metabãsíca. pl¿gíoc1ãsio sericítizado (grãos brancos ou cin
za cLaro) e anfibfilio (grão cinza escuro
- nã
porção inferior ¿íreita)
en.,olvião"
p",
"ão pela xistosida
zonas císalhadas responsáveis
de incípienÈe.0s grãos preros åão minerais opacos. Aunento, 30 X. Nícois cruzadoe.

24-Seção polida de rocha metabásíca. Grão de
biotíta parcialnente alterada alojando lamelae de ilmenita (cinza claro) ao longo doe
planos de clivagem. AumenÈo, 75 X. NÍcois pa
ralelos.
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25-Lâmina delgada de rninórip. piríra ídíomór
fica domínantenente associada aos horizonteã
ricos en carbonato. Aurnento, 3O X. Nícois 1í
geiramente cruzadoE

26-Seção polida de minério. piríta (canto su
períor esquerdo) e arsenopirita(grão de se=
çao rõnbica) idiom6rficas interpãnetradas.
Pírrotita (as demais tonalidades de cor c inza) é xenornorf a e envolve os fragnentos de êr
s enopíri t a parcialmente fraturadã.
Diferençade tonalidade na cor cínza da porção inferíor
esquerda ã devida ao pleocroÍ"mo ãe reflexão
da pírrotita.
Aumento, 272 x.. NÍcois pâtalelos.

27-Seção polida de minério. Vênula de esfale
rita (cinza escuro) com inclusões de pirrotT
Èa (cínza claro) na porção central da piritã
fraturada. As demaís áreas de cor cínzã e
preta são ganga. Aumenro, 2g0 X. NÍcois . ligeiramente cruzados.
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28-Seção polida de rninério. pirrotíta
xenobtãstíca (cinza claro) se sloj a entre --- o"
graos de pirita (cor branca) que assurnen con
tornos parcialmente arredondados. A cor pref
ta corresponde a ganga. Aunento, 63 X.Níco.is
paraLelos,

29-Seção polida de ¡ninério. Cristais de arse
nopírita(cor branca ou cinza claro) inclusoã
em pi,rrotíta.
A diferença de tonalidade
na
cor cinza d a_pí rro t i ta ã devida ao pleocrols
mo de reflexão. As áreas pretas correspondema buracos ou inclusões de ganga na pirrotita.
Aumenro , 272 N. Nícois parâ1eios.

30-Seção po1ída de minério. Exsotuções ordenadas de pirrotita
(cor cinza claró ou branca) _en esfalerita
(cinza escuro). A cor preta e ganga. Aumento, 63 X. Nícois paralelos.
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31-Seção polida de ¡nin6rio. Es faleri Èa (cinza
escuro) parcialmente envolvida por cubanita
em sua borda es<luerda (cor cinza ligeiramente mais claro). Esfalerita e cubaniÈa estão
incLusas em qirrotita.
AumenÈo , 272 X.
Nícois paralelos,

t

32-Seção po 1id a ¿le mínËr i o. Grânu1os
roti ta (po) , parcialmente envolvid.os e
tuídos por galena (gn). Ãreas de cór
preta correspondem a ganga. Aumento,
¡nado 60 X. NÍcoís paraLelos

de pirsu¡sticinza e
aproxi-

polída de minório. Conratos irregulares entre galena (cinza claro), esf a!.erIta
(cin2a escuro) e pirrotita
(cor cinza na por
gao esquerda). Esfalerira e gaLena pareceñ'
substituír pirrotita e esfalerita parãce subs
tituir galeäa. Aumento 70 X. Nícois paraleloã.
33- Seção
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34-Seção polida de minãrio. Grânulo de ouro
com contorno quadrangular de lados curvos,
incluso em pirrotíta. AuÍrento aproximado,
945 X. l.IÍcois paraleloo.

35-Seção polida de minário. Grânu1o de ouro
(cor branca na porção central) entre grãos

de pírrotita ao longo de vônula em pirita
brechada. Aumento aproxinado, 380 X.Nícois

paralelos.

l"

36-Seção polida de mínério. Grânulo de ouro
com inclusões de pirrotita e incluso em pirrotita. Aumento aproxirnado, 945 X. Nícois pa

ra1elos.
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