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RESUMO

O depósito pol¡metálico de Cu (Au-Mo-Ag) de Salobo 34, localizado na parte
norte da Província Mineral de Carajás, Parâ, ê constituído por uma sequência
metavulcano-sedimentar representada por formaçáo ferrífera, anfibolito, xisto e
quartz¡to do Grupo lgarapé Salobo. Esta sequência sobrepöe-se ao embasamento
gnáissico do Complexo Xingu. A mineralização de cobre hospedada na formaçåo
ferrífera, consiste de disseminaçóes de bornita-calcosina e bornita-calcopirita

associada à magnetita.
Os dados geocronológicos determinados através da apl¡caçäo dos métodos
Rb-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb contribuem para carâcterizar a complexa evoluçáo do
ambiente geológico e da mineralizaçåo cuprífera do depósito de Salobo.
O intervalo de tempo entre 3,1 1 e 2,92 Ga (TDM, Sm-Nd, rocha total) representa
a idade do protólito ígneo dos gna¡sses. Os valores de e¡¿ calculados para a idade da
formação do gnaisse (2859 Ma), variam entre +1,02 e -1,08 e indicam que o evento
entre a época de diferenc¡açåo manto-crosta e a formaçåo do gnaisse foi mu¡to curto.
Além disso, o parâmetro Ê¡¿ sug€rê uma fonte mantélica com possível contaminaçåo
crustal posterior.
A aplicaçao da técnica de lixiviação permíte uma extraçäo gradual de pb a
cada etapa de lixiviaçåo e ela foi aplicada em calcosina e magnetita. As ¡dades de
2762 r. 18OMa e 2776 x 240Ma, determinada nestes minera¡s såo interpretâdas como
próxima da época da formaçåo da mineralizaçäo primária de cobre enriquecida em U
e Th e deposiçáo da formação ferrífera, respect¡vamente, em ambiente continental. A
técnica de lixiviaçåo também foi aplicada em turmal¡nas provenientes de gnaisse e
quartzito e a idade próx¡ma de 2400Ma foi atribuída à sua formaçáo. A variaçåo
aleatória das composiçöes isotópicas de Pb da turmalinâ em conjunto com suas
características pehográficas sugerem que a fonte de boro nåo está associada aos
metassedimentos do Grupo lgarapé Salobo.
isócrona mineral Sm-Nd efetuada em xistos do Grupo lgarapé
Salobodelerminou idade de 2426 * 13Ma, (€NO/14N0)o igual a 0,50936 e tvlSWO be
1.125, paÊ a formaçáo dos minerais biotita- grunerita-granada.
ldades Transamazônicas determinadas em magnet¡ta de formação ferrifera
brechada (2172 230Ma, Pb-Pb) e em gnaisses cloritizados (2139 21Ma, Rb-Sr,
rocha total), såo interpretadas como relacionadas aos processos metamórficos de
fác¡es xisto verde que os afetaram. Como os sulfetos de cobre, o ouro, a molibdenita,
preenchem fraturas de rochas afetadas por cisalhamentos e metamorfismo de baixo
grau, é possível que a remobilizaçåo destes minerais ocoreu, pelo menos em parte,
durante o Transamazônico. A razão inicial 87SrÆSr de 0,728 para a isócrona de
referência do gnaisse mostra que este evento afetou rochas com vida crustal
significativa.
As razões ttsrÆSr determinadas em turmal¡na e carbonato såo elevadas e
variáveis e suas fontes são provenientes de rochas com vidâ crustal significativa.
Desta forma, a análise dos dados isotópicos sugere que a mineral¡zação
primária de cobre do Salobo é singenét¡ca e teve uma evolução policíclica associada
ao sistema transcorrente Carajás-Cinzento que afetou a porção norte da província
Mineral de Carajás.
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ABSTRACT

The Salobo 3A polymetallic Cu (Au-Mo-Ag) deposit, located in the northern part
of the Carajás Mineral Province, Pará, cons¡sts of metavolcano-sedimentary
sequence represented by iron formation, amphibolite, schist and quartzite of the
lgarapé Salobo Group. This rock sequence rests uncomformably on the gneiss¡c
basemenl of the X¡ngu Complex. The copper mineralization hosted by ¡ron formation
consists of bornite-chalcocite and bornite-chalcopyrite disseminations associated w¡th
magnetite.
The geochronolog¡cal data determined through the application of the Rb-Sr,
Sm-Nd and Pb-Pb melhods, contribute to charac{er¡ze the complex evolution of both
the geological setting and the cupriferous mineralization of the Salobo deposit.
The 3.1 I -2.92 Ga interval (Tpy, Sm-Nd, whole rock) represents the age of the
igneous protholith of the gneiss. The eH¿ values calculated for the time of the gneiss
formation (2859 Ma) vary between +1.02 and -1 .08, and indicate a short period
between the mantle-crust differentiation epoch and the gneiss formation. Moreover, the
eNd paÍameter suggest a mantle source with late crustal contamination.
The application of the leaching technique allows a gradual extraction of Pb at
each leaching step and ¡t was applied to chalcocite and magnetite. The 2762 É 180Ma
and 2776 ù. 24oMa ages determined on those m¡nerals are interpreted to be close to
the epoch of the formation of the copper mineral¡zation with U and Th enrichment and
of the iron format¡on deposition, respectively, in a cont¡nental setting. The leaching
technique was also applied to tourmaline from gneiss and quartzite, and the age near
to 2400Ma was attributed to ¡ts formation. The random var¡ab¡lity of the Pb isotope
compositions of the tourmaline together with its petrographic characteristics suggest
the boron source is not associated with the metassedimentary rocks of the lgarapé
Salobo Group.
The Sm-Nd mineral isochron attr¡buted to schists yielded an age of 2426 13
Ma, (€Nd/144Nd)o egual to 0.50936 and MSWD of 1.125, for the formation of the
minerals biot¡te-grunerite-garnet.
Transamazonic ages obtained in magnetite from brecciated ¡ron formation
(2172 r.23oua, Pb-Pb) ând chloritized gneisses (2135 t 21Ma, Rb-Sr, whole rock), are
interpreted as related to greenschist facies metamorphic processes. As copper
sulfides, gold, molybdenite fill fractured rocks affected by shearing and low grade
metamorphism, it is possible that such minerals were remob¡lized, at least ¡n part,
during the Transamazonian. The 87SrÆSr initial ratio ot 0.728 for the Rb-Sr reference
isochron shows that such a event affected rocks with signif¡cative crustal res¡dence.
The high and random utsr/*Sr ratios found for tourmaline and carbonate reflecl
the influence of rocks with significative crustal residence.
ln conclusion, the analyses of the isotopic data are in accordance with a
syngenetic origin for the Salobo copper primary m¡neral¡zation, and had a policyclic
evolution associated with the Carajás-Cinzento strike-slip system at the northern
portion of the Carajás Mineral Province.
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CAPÍTULO

T

1- APRESENTAçÃO
1.1- Introdução

A região da Província Mineral de Carajás estå localizada na porçåo arqueana do
Cráton Amazônico, denominada de Província Amazônia Central e contém importantes
depósitos minerais e ocorrências de ferro, cobre, manganês, zinco, níquel, bauxita, ouro'
molibdênio, prata e uränio.

O depós¡to polimetálico Cu (Au-Mo-Ag) do Salobo 34, objeto de estudo deste
trabalho, foi descoberto em 1977 através de programa de reconhecimento geológicogeoquímico (Projeto Cobre-CarEás) executado pela DOCEGEO, o qual visãva a
checagem de anomalias magnéticas de grande extensáo laleral pré-identif¡cadas em
levantamento geofísico aéreo, ao longo do vale do lgarapé Salobo e afluentes.
O quadro ot¡mista revelado pelas primeiras análises geoquímicas promoveu a
instalaçáo de planta-piloto na área e intensificou o programa de sondagens, geoquimica
e geofísica, o qual avaliou as reservas geológ¡cas do Salobo em 1,4 bilhão de toneladas

de minér¡o com teor médio de 0.8% Cu; aproximadamente 530 toneladas de Au e ainda
estimou-se extrair cerca de 20 toneladas de Ag por ano quando as atividades de
extraçäo mineral se in¡ciarem (Alves

e

Marques, 1994). O depósito também contém

reservas de Mo.
Desta maneira, o depósito do Salobo 3A foi escolhido para estudos de geologia

isotópica, em virtude de sua importância econômica e contribuição para

a

evoluçáo

geológica da região dos Carajás.

1.2- Objelivos

O objetivo deste trabalho cons¡stiu na caraclerizaçäo da evoluçáo no tempo
geológico da mineralizaçåo cuprífera do depósito polimetál¡co do Salobo 3A com base

em dados de geoquímica isotópica e geocronolog¡a e também no desenvolvimento
aplicaçäo dos métodos de lixiviação de Pb em turmalinas, sulfetos e magnet¡tas'

e

2

Para isso, foram realizados estudos petrográficos por meio de seçóes polidas e
lâminas delgadas, para a caracterização das paragêneses minerais da mineralizaçáo de

cobre, rochas hospedeiras e encaixântes. Na sequência foram efetuadas análises
isotópicas através dos métodos radiométdcos Rb-sr, sm-Nd e Pb-Pb para obtenção de
idádes e parâmetros isotóPicos.

1.3- Localização e Acesso

O depósito polimetálico Cu(Au-Mo-Ag) do Salobo 3A está localizado na porção
sudeste do Estado do Pará e é limitado pelas lat¡tudes 5032'00" e 5032'10"S e longitudes
50o31'e 51o31'20" \N de Greenwìch.

o acesso terfestre é feito através de estrada vicinal que l¡ga a pera ferfoviária de
N5 ao depósito do Salobo, cuja diståncia é de aproximadamente 70 km, conforme
ilustrado na Figura

1

.

1.4- Apresentação dos caPítulos
Q capltuto

I

introduz os objetivos e a localizaçåo da área de estudo. O capítulo 2

apresenta as técnicas dos métodos Rb-sr, Pb-Pb e sm-Nd aplicadas para as'análises
isotópicas das rochas do depósito do salobo 3A. o capítulo 3 mostra a compilação
bibliográfica de dâdos de estratigrafia, geocronologia

e contexto tec'tono-estrutural

de

regiäo da Província Mineral de Carajás. O capítulo 4 contém a geologia do depósito do
Salobo 3A compilada da literaturã e descreve a petrografia das rochas da localidade. O
capltuto 5 expðe e discute os resultados obtidos por meio das análises radiométricas. O
capítulo 6 exibe as consideraçöes finais obtidas neste trabalho e o capltulo 7 contém as
referêncjas bibliográficas utilizadas nesta dissertaçåo.
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Figura 1- Localização do depóslto de Salobo 3A.
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CAP|TULO 2

2. MÉTODOS DE TRABALHO
2.1- Levantamen fo de dados
Nesta fase foram efetuadas compilaçóes bibliográficas e levantamento de dados

geocronológicos da lrteratura para elaboraçáo do mapa geocronológico da regiäo da
Província Mineral de Carajás, o qual serviu de base para esta pesquisa. A escala do

tempo geológico adotada seguiu a recomendaçáo da Subcomissåo de estratigrafia da
lntemat¡onal Union of Geological Soc¡efy publicada por Fuck (1991).

Foram levantados mapas geológicos, mapas de localizaçáo de furos de
sondagens e descriçóes de testemunhos de 15 furos para seleçåo de intervalos de
interesse às análises isotópicas na área do depósito do Salobo 34.

Prosseguiu-se com etapa de campo com duração de

I

d¡as para amostragem e

descrição macroscópica de 90 amostras de testemunhos com comprimento entre 20 e
40 cm e larguras entre 4 e 7 cm.

Das amostras coletadas em campo e daquelas cedidas pelos Professores
Bernardino Figueiredo (UNICAMP) e José B. Siqueira (UFCE), 37 foram estudadas
petrograficamente por meio de microscópio de luz transmit¡da, 10 amostras foram
descritas através de microscópio de luz refletida

e 10 amostras foram analisadas

por

ambas as técnicas. Este estudo serviu de base para seleçåo das amostras para análises
¡sotópicâs.

2.2- Sistema Rb-Sr
2,2.1- Genenlidades
87Rb,

instável,

estável, através da emissão de partículas

ß-, u e

O método Rb-Sr baseia-se no decaimento do ¡sótopo radioativo
para

o isótopo radiogênico

87Sr,

liberaçáo de energia (Dickin, 1997). A des¡ntegração do

87Rb

é lenta e constante durante

todo o tempo geológico (Faure, 1986), de modo que a avaliaçåo das composições
isotópicas de Rb e Sr permite calcular a idade do evento geológico e obter a natureza de
sua fonte através da razáo isotópica inicial do sistema.
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As rochas utilizadas para este tipo de análise apresentam composiçöes ácidas a
intermediárias, visto que os minerais constituintes dela como plagioclásio e biotita são
enriquecidos em Rb e Sr.

Turmalinas e carbonatos contém pouco Rb em sua estrutura porém, apresentam
elevados teores de Sr e geralmente agem como sistema fechado permitindo a aquisiçäo

da razåo inicial do fluido formador destes minerais (Kerrich ef. al, 1987; King e Kerrich,
1989; Whitford et. al, 1992).

A idade Rb-Sr é determinada pela aplicaçåo do cálculo de idades modelos ou
isocrônicas (Faure, 1986) conforme a equação:

T= 1/ Ànu lnl

I+

(8isr/æSr) - (875r/86sr)0 / (87Rb/86Sr)], onde

(87Sr/tusr)o = razão isotópica inicial;

(87srfosr) = razåo isotópica medida;
(87Rbf6sr) = razäo ìsotópica medida;

I

Rb

= constante de desintegraçåo do

87Rb;

T = idade.

No cálculo da idade modelo, o valor da razäo isotópica inicial é escolhido por
convenção, sendo normalmente igual a 0.705, o qual corresponde a razäo ¡nicial média
das rochas ígneas e o cálculo da idade é efetuado com única amostra.

A idade isocrônica é obtida a partir de conjunto de amostras de rochas e/ou
minerais cogenéticos, cujas composiçöes isotópicas sáo plotadas em diagrama
87Rb/86Sr
representa a abcissa e sisrÆSr a ordenada. O al¡nhamento
isocrônico, no qual

desses pontos analíticos define uma reta denominada isócrona, cujo coeficiente angular

é diretamente proporcional a idade e o intercepto desta reta com a ordenada indica

a

razåo isotópica inicial do sistema.

O padráo estatfst¡co que reflete o alinhamento dos pontos experimentais numa
reta é o Mean Square Weighted Deviates (MSWD). O melhor valor de MSWD é aquele
cuja dispersåo dos pontos é, em média, igual aos erros analíticos, ou seja, igual a 1.
Valores maiores que a unidade refletem espalhamentos muito grandes e valores
menores que

l,

mostram pequenos espalhamentos das razöes isotópicas, a partir dos

erros experimentais (Dickin, I 997).

A interpretação da idade Rb'Sr depende do comportamento do

87Sr

no retículo

cristalino do m¡neral em que foi formado, haja vista o raio iônico do Sr (1 ,I 3 Ao) ser menor

que o do Rb (l ,48 Ao ) e isso lhe confere maior mobilidade duranté um pulso termal
(Cordani, 1980). À med¡da que um mineral se resfria e atinge sua temperatura de

ó

bloqueio, ele retém 87Sr, o cronômetro Rb-Sr é acionado e a idade calculada em minerais
será a de resfriamento.

Caso o sistema Rb-Sr seja afetado por um pulso termal posterior a formaçåo da
rocha, o qual afeta a temperatura de bloqueio dos minerais, o 87Sr mobilizar-se-á para
minerais empobrecidos em Rb até que ocorra a reomogeneização isotópicâ e a idade
câlculada, a partir desses minerais será a do evento térm¡co. No caso de dataçåo em
rocha total, o sistema deve se manter fechado e a temperatura de bloque¡o em que esse

sistema se fecha é superior a temperatura de resfriamento dos minerais, de modo que a
¡dade obtida tende a ser a de formação da rocha.

Paralelamente,

a

relaçáo Rb/Sr aumenta

na

geológicos envolvidos

à

medida que ocorrem processos

diferenciação manto-crosta,

os quais favorecem o

enriquecimento de Rb nas rochas crustais e empobrecimento desle elemento no manto
(Cordan¡, 1980). Assim, a avaliaçáo da evoluçáo das composiçóes isotópicas do 87SrÆSr

no tempo geológico permite inferir a classificaçäo da fonte do fluido formador da rocha
como sendo orig¡nado no manto superior ou crosta continental inferior (0.702-0.706) ou
ná crosta continental superior (> 0.706).

2,2.2. Preparação das amostras
2,2,2,1- Rocha

fotal

O método Rb-Sr em rocha total foi aplicado em um conjunto de 7 amostras de
gnaisses de composiçáo tonalitica oriundos do Complexo Xingu (F121493.3, F241251.4,
F1

9/2 59.

06,

F

1

9/258. 0,

F

1

421

59.57,

F

1

47 I 32.7

e

F 1 47 I 59.7

5).

Os gnaisses foram triturados em piláo de ferro, quarteados e pulverizados em
moinho de bolas com cápsulas revestidas de carbeto de tungstênio, marca M¡xor/Mill
8000.

As amostras pulverizadas foram analisadas semiquantitativamente através da
fluorescência de raios X, padróes PCCl e GSP

l,

com precisáo de leitura entre 50 e 600

ppm para os elementos de Rb e Sr e desvio padráo de 2.8o/o. Tal análise permite a
semiquantif¡caçáo, em ppm, de Sr¡o¡"¡ e Rb6"¡ na amostra, bem como a verif¡caçåo dos
espalhamentos das razöes

Rb¡o¡"y'Sr¡o1"¡

entre as amostrâs anal¡sadas. Rochas com

valores de Rbour e/ou Sruer fnêrìores que 50 ppm foram analisadas através do método de
diluiçäo isotópica, que util¡za o sprke sSr Plata 87/3, 0.008726pmo1/g, para dosagem do
87Rb
Sr e
Geocron 97 t1, o.A11lpmol/g, para dosagem de Rb.
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O

procedimento parå ataque químico seguiu

o

pâdrão utilizado pelo

CPGeo/lGUSP.
100 mg de cada amostra pulverizada foi colocada em béqueres distintos de teflon,

juntamente com HNO3(conc.)

+

HF(conc.) na proporçåo de '1:2. As misturas foram

colocâdas em aparelho ultra-som por 45 m¡nutos e levadas a aquecimento em
evaporador, sob låmpada infravermelha para a dissoluçåo total. A seguir, as soluçöes
foram secas em evaporador e atacadas com HCI 6N para eliminaçåo dos reslduos
remanescentes e após outra etapa de aquecimento e secura, adic¡onou-se 2 ml de HCI

2,62N . As amostras F19/259.06, F142159.57, F147132.7 e F147159.75, analisadas pelo
método da diluiçåo isotópica, f¡caram reagindo com o,åcido por 20 dias e após esse
porlodo separaram-se 3 alíquotas de cada soluçåo parâ anál¡se de Sr¡ natural, Sr"o +
traçador e Rb"p + traçador em colunas de lroca catiônica.
2.2.2,2- Carbonatos

Foram analisadas

4

amostras de carbonatos de veio encaixadas em xistos

(F411327.7, F1471260.68, F1541466.54)

e

formaçåo

leftileø

(F661422.3)

do crupo

lgarapé Salobo para determ¡nação das razöes (8tsrÆSr) pelo método do Sr natural.

Os carbonatos foram separados com auxílio de broca elétricâ, â qual permitiu a
desagregaçáo dos minerais sem necess¡dade de triturar a rocha enGtixante. Eles foram
pulverizados e analisados através de Difratometria de Raios-X com os equipamentos

e D 5000, marca
de 3 a 65, os quais os câracterizaram

Cad Zeiss Jena, URD6, 40kV, 20F4, varredura 3-75, tubo Cu ko
Siemens, 60-40 kV, 40UA com varredura

qualitativamente como calc¡tas (Anexo 1). O programa utilizado para a interpretaçåo dos

resultados foi

o

DIFRAC AT, versåo

2.O1

sequência, as amostras foram submetidas

, da

Siemens (1997)

e erro de %. Na
1

a fluorescência de raios-X para

análise

semiquant¡tativa de Sr.

As alíquotas das calcitas foram colocadas em tubos de ensaio de pol¡etileno
junlamente com 2ml de HCI 0.1N. Seguiu-se processo de centrifugaçåo, eliminaçåo do
sobrenadante e ataque do resíduo com 1ml de HCI 1N até a dissoluçåo completa do
carbonato. As soluçöes foram centrifugadas novamente; os sobrenadantes foram secos
em câpela de evaporaçáo e depo¡s foram eluídos com HCI 2.62N.
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2.2,2,3- Turmalinas
A composiçåo isotópica do Sr foi obtida em 5 amostras de turmalinas hospedadas

em gnaisses do Complexo Xingu (F143/245.25,

F154158.47, F1421233.43)

e

em

turmalina quartzitos do Grupo lgarapé Salobo (F'1431250.0 e F'1431278.8).
Os concentrados

de turmal¡nas foram obtidos através da trituração das amostras

em pilåo de ferro, peneiramento na malha 80-200 mesh, separeção magnética através

do Frantz

,

115V, 2.24, série 678, segundo orientaçåo
20ox0.6ox0.34, no qual a turmalina ficou retida na fração magnética e cataçåo manual
dos minerais com auxíl¡o de lupa b¡nocular, para purificar o concentrado fìnal. Na
lsodynamic, modelo Ll

sequência, elas foram submetidas

a

fluorescênc¡a

de

raios-X para

a

análise

semiquantitativa do Sr; foram atacadas quimicamente conforme procedimento descrito
para os gna¡sses e foram levadas às colunas de resina de troca catiônica para a extraçåo

do Sr natural.

Todas

as

soluções preparadas pelos métodos

do Sr natural (turmalinas,

carbonatos e gnaisses) e diluição isotópica (gnaisses), foram depositadas em colunas de

vidro do lipo pyrex, com resina catiônica AG@ sO WX8, 2OO-4oO meså. Prosseguiu-se
com sucessivas etapas de lavagem da solução com água tridestilada e HCI 2,62N até a
coleta da soluçåo com Sr. Adic¡onou-se 2 a 3 gotas de HCIO¡ 50o/o para eliminaçåo de
resina que, por ventura, tivesse escapado da coluna e a soluçáo fo¡ levada à secura total.

Os

concentrados

com Sr procedentes das colunas catiônicas

foram

a

leitura

homogeneizados com 2pl de HoPO¿, depositados em monofilamentos de Ta e

dos teores de Rb e Sr dos gnaisses e das razöes ttsrÆSr para gnaisses, carbonatos e
turmalinas foram efetuadas no espectrômetro de massa VG 354 do CPGeo, cujo erro de
leitura é de 2o,

A alíquota com Rb"o + traçador foi analisada diretamente no espec{rômetro.

A reprodut¡bilidade para esse método fo¡ controlada pela repetiçåo de análises do
padráo NBS 987, com valor de 0.71024 10.0002 e o branco do procedimento foi de 5 ng.
Para efeito do cálculo das isócronas adotou-se as constantes Àezn¡ = 1.42 x 1O'1r
anos¡; (æsrÆsr) = 0.'l I 94;84srÆsr = 0.056584 e sRbPTRb = 2.59265 de Steiger & Jager

(1977)

e

(87SrÆSr)o¡,o,¿i"r re¡au

eSrÆSr= 0.0068,
= 0.69899 (Faure, 1986);

sTSrÆSr=

0.0845 e a equação 87RbÆSr = 2.8934 x [Rb(ppm)/S(ppm)].
Os d¡agramas e cålculos das isócronas seguiram o modelo de Will¡amson (1968)
e foram calculados através do programâ ISOJOB de Vlach ('1990), cujo erro é de 1o.

9

2.3- Sistema Pb-Pb
2.3.1. Generalidades

O método Pb-Pb baseia-se no decaimento rad¡oativo dos ¡sótopos ,.,U, ,.u,
tt'Th

"

para os isótopos radiogênicos 'ouPb, tTPb e æ8pb, respectivamente. O isótopo æ4pb

é estável e serve como referência. O comportamento químico dos isótopos radioativos U
e Th diferem quanto a valência, raio iônico e solubilidade na água. O Th tem valència
única (+4), raio iônico maior que o U e é ¡nsolúvel em água. O U possui duas valênicas,
+4 e +6 e é solúvel em água quando na forma de óxido. As concentraçóes de U e Th såo

altas em rochas graníticas, baixas em rochas básicas e muito baixas nas ultrabásicas.
Estas caracteristicas dist¡ntas servem de vantagem para a caracterizaçâo dos eventos
geológicos, obtençäo de idades e fontes de Pb.

A idade adquirida através do sistema Pb-Pb pode ser calculada através

da

aplicação do cálculo de idades modelo ou isocrônicas através da equaçåo:

(2o7Pbtæ4Pb -boy (2c'6Pb/2o4Pb - ao)

2o7Pbln4Pb,

= 1/i37.BB x

¡1eÀ2r

-t

¡11

er1

t -'l)1,
onde:

mPb/ePb

= razóes isotópicas do Pb primitivo no tempo t;
æ7Pbi2üPb¡o=razöes
ao,bo=(ÆPb/2üPb,
isotópicas do Pb primitivo da Terra no tempoT;
À1= constante de decaimento para =tU e igual a 1.55125
1,2= constante de deca¡mento para o

mulnsl)

=

23sU

x 10'r0anos-1;

e igual a 9.8485 x l0"10anos-1:

1t137 .BB;

T= ¡dade da Terra e
t= tempo decorrido desde a remoção de Pb prim¡tivo de sua fonte.

Para o cálculo das idades modelo,

o valor de ao e

bo para ums rocha sâo

escolhidos de acordo com Tatsumoto et al. (1973) ou Chen e Wasserburg (1983), os
quais calcularam as composições isofópicas de Pb para o meteorito Canyon Diablo, fase

troilita

e atribuíram-na como composiçóes isotópicas similares à Terra primitiva, cuja

idade varia entre 4,55 e 4,57 Ga (Faure, 1 986).

Contudo, as interpretaçöes sobre a evoluçáo isotópica do Pb variam de acordo
com o modelo a ser segu¡do.
Pelo modelo Holmes-Houtermans (1946), desenvolvido em galenas o sistema UTh-Pb é entendido como fechado e homogêneo desde a formação da Terra e as razóes

U/Pb e Th/Pb se modif¡cam por decaimento rad¡oativo em estágio único, dentro desse
reservatório uniforme até a mobilizaçâo do Pb comum e Pb radiogêncio para a formaçåo
da galena e portanto, a idade obtida indica a fonte do Pb.
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No modelo de Cumming e Richards (1975) desenvolvido em galenas, a evolução

do Pb é continua, em estág¡o único e as razöes U/Pb e Th/Pb säo constantemente
aumentadas no reservatório fonte até a formação das galenas, a qual representa a
composição isotópica média da crosta cont¡nental superior.

Kanasewich (1968), Richards (1971)

e

Shaw (1957) analisaram galenas e
constâtaram a incompatibilidade do sistema U-Th-Pb se mânter fechado desde a
formaçáo da Terra, porque as galenas datadas apresentaram idades mais jovens ou
mais antigas que as esperadas e isto conf¡rmou que a razões U/Pb e Th/Pb variaram
com o tempo geológico. Assim, o sistema U-Th-Pb variou com o tempo geológico, era
heterogêneo e portanto, a composição do Pb mudou juntamente com as razões U/pb
pelo decaimento radioativo no reservatório onde o Pb residiu e depois formou a gâlena.
O modelo de Stacey e Kramers (1975) efetuado em galenas refere-se à evolução

do Pb num estágio duplo. Num primeiro eslágio, de 4,57 a 3,75 Ga, a Terra

era

homogênea para o s¡stema U-Th-Pb e em 3,75 Ga a Terra sofreu processo de intensa
diferenciação geoquímica no manto e crosta modificando as razóes U/Pb e Th/Pb, as

quais permaneceram constantes até a época atual. O Pb removido do reservatório
primordial e incorporado na galena manteve-se constante a partir do segundo estágio.

ZaÍlman e Doe (1981), desenvolveram o modelo da Plumbotectônica a partir de

estudos de depósitos de galena do Fanerozóico. Reconheceram 3 reservatór¡os
geológicos conhecidos como manto, crostas continental superior e inferior, os quais

e Th/Pb a cada orogênese ocorrida em
intervalos de 400 Ma (Zartman e Doe, 1981) ou 100 Ma (Zaftman e Haines, 19BB)
sofr¡am ¡nterferência em suas razóes U/Pb

começando em 4 Ga. Durante cada orogênese, Pb, Th e U foram realocados pâra os

diferentes reservatórios de forma heterogênea, diferenciando-se em relação às suas
composiçöes isotópicas. O orógeno pode ter sido der¡vado de erosåo, sedimentaçäo,
subducçäo e atividade ígnea e a curva de evoluçáo isotópica do Pb poderia refletir a
evolução média do Pb na litosfera, enquanto que no manto e crostas continental superior

e inferior descreveriam a evoluçåo do Pb em camadas. A identificaçåo do reservatór¡o
geoquímico seria obt¡da através da utilizaçåo de curvas de evoluçåo do Pb prédeterminadas nos diagramas æ7Pbl^oPb vs. ÆPb/2øPb, o qual caracferiza
2æPb/æ4Pb
vs. mPb/2øPb que ver¡f¡ca as mudanças do s¡stema U-Th-Pb.

A

a idade e

¡dade isocrônica pode ser adquirida através de conjunto de rochas e/ou

minera¡s cogenét¡cos, cujas composiçôes isotóp¡cas se alinham em uma reta no
diagrama nTPblm4Pb vs. 206Pb/204Pb. Para que haja alinhamento
pontos

dos

experimentais, as amostras analisadas devem ter t¡do

a mesma razåo

in¡cial de Pb,

diferentes razöes U/Pb e seu sistema deve ter se mant¡do fechado para U e Pb desde a
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época da última homogeneizaçäo ¡sotópica.

Assim, a idade encontrada será a

de

formaçåo da rocha ou metamorfismo.

a idade isocrônica pode ser calculada por meio da ténica de
de Pb dos minerais (Frei e Kamber, 1995). Tal procedimento permite uma

Adic¡onalmente,
lixiviação

extraçåo gradual de Pb a cada etapa de lixiviaçäo, a qual é efetuada durante ¡ntervalos
de tempo e temperaturas pré-determinâdas. Esta técnica poss¡bil¡ta a maximização do
espalhamento das composiçóes isotópicas de Pb num diagrama isocrônico, podendo
resultar em boa resoluçåo para a idade de uma fase e ainda combinála com as razôes
de Th e U e verificar o seu equilíbrio isotópico (Carignan ef a/., 1993).

O sislema Pb-Pb também propicia a obtençåo do parâmetro petrogenético p, o

qual representa

a

razão 23slJlmoPb atual da fonte do conjunto de minera¡s

e

rochas

analisado e é calculado pela seguinte equação:

p= (2mPb/204Pb - a6)/ (errr- eÀr'), onde
2o6PbP4Pb=
intersecção da isócrona Pb-Pb no tempo f com a Geócrona no tempo

f

igual a 4,SGa;
ao= 9.307 (Tatsumoto et

al-,1973).

As razöes U/Pb e Th/Pb säo d¡ferentes para cada reservatório. As rochas da
crosta continental superior sáo as mais enr¡quecidas em SiO2 que as rochas de outros
reservatór¡os e o U, Th e Pb apresentam afinidade positiva com esse tipo de mater¡al e
portanto, apresentam razöes U/Pb

e Th/Pb elevadas. A crosta continental inferior é

granulítica, possui razóes U/Pb e Th/Pb menores que a crosta superior e manto superior,
enquanto que o manto superior, tem razóes Th/U constantes e é empobrecido em Pb

em relaçäo a crosta continental superior (Kramers e Tolstiklin, 1997). As composiçöes
para o manto inferior såo desconhecidas e o núcleo possui concentraçôes de Pb maiores

que U e Th em relaçáo ao manto superior (Kramers e Tolstiklin, 1997).

Os magmas diferenciados do manto superior apresentam valores de

pr entre 7.5

e 8.1. Os gerados por processos de fusåo parcial da crosta cont¡nental inferior
apresentam valores de p1 nìêfìorês que 7.5 quando a razáo UlPb do magma gerado é
menor que no manto e valores de p1 maior que 8.1 para os processos de fusäo da

crosta continental superior que possui as razóes U/Pb mais elevadas que
superior.

o

manto

2.3.2- Preparação das amostras
2.3.2.1- Ltxtvtação em m¡nefais de sulfeto.

A

técnica da lixiviação de Pb

foi aplicâda em

concentrados

de

calcopirita

(F46t417 .1O) e calcosina (F1431542.89) das forma@es ferríferas.

As amostras separadas para a obtenção dos

c,onc€ntrados

de

minerais

sulfetados foram trituradas em pilão de ferro, peneiradas na fraçåo 80-200 tneslr,
atacadas com HF(conc.) a frio para elim¡nação da fração silicática e os agregados
remanescentes foram el¡minados através do procedimento da catação manual de
minerais com lupa binocular. É importante enfatizar que nem todos os minera¡s
sulfetados eståo livres de reaçðes quím¡cas com o HF concentrado a frio (Neuerburg,
1e75).

os concentrados foram lavados repetidas vezes com água tridestilada ultrapura,
em aparelho ultra-som em intervalos de 30 minutos até que a água decantanda ficâsse
l¡mpa. Na sequência, as amostras foram lavadas com acetona e secås em capela de
fluxo laminar.

Cerca de 600 e 4OO mg, respectivamente, de calcosina e calcopirita foram
utilizados para aquisição das soluçôes sobrenadantes enriquecidas em Pb, que foram
coletadas em 4 etapas de lixiviação (Ll a L4) e em uma etapa de d¡ssolução do resíduo
remanescente (R). O procedimento utilizado foi modificado de Frei & Kamber (1995) e
Bjorlykke ef a/. (1990).

O lixiviado L1 resultou da reaçåo dos minerais de sulfetos com 4 ml de soluçåo
de HBr 1,5 N e HCI 2 N na proporção 12'.1, a quente, por 15 minutos, no qual foi
coletada a solução sobrenadante L1 . A soluçåo sobrenadante 12 foi obtida a partir da
reação do resíduo de L1 com 4 ml de HBr 1N, a quente, por 4 horas. L3 fo¡ adquirido
com a reaçåo do resíduo de L2 com 4ml de HCI 2N, a quente, por 5 horas. O lixiviado L4

foi obtido pela reação do resíduo de L3 com 4ml de HCI 6N, a quente, durante 2 horas.
A reação química final processou-se com o resíduo de L4 e 4 ml de HNO3 14N por I

dias. Neste periodo, os minerais sulfetados reagiram com o HNO¡, liberaram gás
sulfíddco e NO21s..¡, formaram complexos e precip¡taram um composto branco e amorfo
que, provavelmente, é enxofre (Van Schmus,1997 comum. pessoal). A soluçåo
resultante (R) foi recolhida para a análise de Pb. O resíduo resultante de cada etapa foi
lavado com água tridest¡lada ultrapura e seco em caixa de evaporação para execução
da lixiviação seguinte.

Cerca de 80% das calcop¡ritas e calcosinas foram dissolvidas durante este
procedimento, porém 2oolo da massa total ficou na forma de prec¡Pitados insolÚveis
durante o período em que foram atacados. com ácido'
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2.3,2,2- Lixiviaçäo em tumal¡nas.
As turmalinas foram conceniradas a partir de turmalina quartzitos pertencentes ao

Grupo lgarapé Salobo (F1431250,0 e

F143127

8.8)

e

turmalinito do Complexo Xingu

(F154t58.47r'.

Estas amostras foram tr¡turadas em piläo de ferro e peneiradas na fraçáo 80-200
mesh. As turmal¡nas foram concentradas com auxílio do frantz. Isodynamic, modelo L1,
115V, 2.2A, série 678 e lupa binocular. Os concentrados foram lavados repetidas vezes

com água lridestilada ultrapura em aparelho ultra-som

e secos em capela de fluxo

lam¡nâr para se efetuar a análise isotóp¡ca.

Foram utilizados 550 mg de concentrados de turmalina para a lixiviação do Pb,
Esta técnica foi efetuada em 4 etapas de lixiviação e uma de dissoluçáo do residuo,

conforme

o

procedimento de Frei

e Pettke (1996). O ataque químico

inic¡ou-se com

ad¡çåo de 4 m¡ de solução de HBr 1,5N com HCI 2 N, a quente, na proporçáo de 12:1, a

qual reagiu com

o

concentrado de turmalina por

t

hora

e

recolheu-se

a

soluçåo

sobrenadante L1. A reaçåo do resíduo de L1 com .4 ml de HBr 50%, a quente, por 3
horas, resultou no lixiviado L2. Os lixiviados L3 e L4 foram resultantes das reações dos
resíduos de L2 e L3 com 4 ml de HNO3 7N, a quente, por 4 horas e 4 ml de HNO. 14N, a

guente, por 18 horas, respectivamente. O resíduo de L4 foi atacado com
HNO3 14N junlamente com 4 ml de HF concentrado, a quente, durante

I

d¡ssoluçäo lotal, porém ocorreu precipitaçäo de compostos fluoretados e

I

gotas de

dias para a

o resíduo foi

eluído com HCI 6N para a conversão dos fluoretos em cloretos e depois

a

soluçåo

resultante (R) foi recolhida. A cada lixiviação o resíduo fo¡ lavado com água ultrapura e
seco em caixa de evaporaçåo.
Cerca de 0.7 e 5.8 7o dos concentrados de turmalinas foram dissolvidos durante a
apl¡caçao desta técnica.

2.3.2.3- Lixiviação em magnetitas.

A magnetita foi concentrada a partir da tr¡turaçåo da amostra da formaçåo ferrífera
bandada e brechada (F50/90,10) e separada da fração silicática com

o ímá de mão.
Esse concentrado foi lavado várias vezes com água tridestilada ultrapurs e seco em
capela de fluxo laminaf antes de se iniciar o procedimento da lixiviação do Pb.

A obtenção de lixiviados a partir de 500 mg de magnetita promoveu-se através da
var¡açáo da concentração do HCl, tempo de lixiviaçâo e variação da temperatura. O
primeiro lixiviado, L1, foi obtido através da reaçáo de 4 ml de HCI 1N, a quente, com a
magnetita durante 30 minutos. O l¡xiviado L2 foi resultante da reação do resíduo de L1

com 4 ml HCI 3N a frio, por 20 horas. L3 foi adquirido a partir do resíduo de L2 com 4 ml
de HCI 6N, a frio, durante 5 horas. Para aquisiçâo de L4, L5, L6 e R adicionou-se 4 ml de

t4
HCI 6N, a quente, nos respectivos resíduos de L3, L4, L5 e L6 e os períodos de lixiviaçäo

de Pb foram de 15 horas, t hora, 5 dias e 6 dias, respectivamente. Nas etapas de
lix¡viaçáo houve dissoluçáo de 30% da massa da magnelita inicial, enquanto que o
residuo final foi quase totalmente dissolvido.
Os resíduos de cada lixiviado foram lavados com água tridestilada ultrapura entre
as etapas de lixiviaçáo e após a secagem deles é que se iniciava novo ataque químico.

Salienla-se que a concentraçáo do HCI e variaçáo de temperalura inteferiram na
dissolução das magnetitás e liberaram íons Fe, cuja concentraçáo foi evidenciada na

diferença de cores das soluções dos sobrenadantes, as qua¡s variaram entre as
tonal¡dades amarela e vermelha. A magnetita dissolve-se sob temperaturas acima de

60"C (N. Machado, 1997, comun. verbal) e entåo procurou-se manter as temperaturas
baixas para a efetuação das lixiviaçóes.

2,3.2.4- Dissoluçäo tolal em magnelitas e rocha tolal.
Adic¡onalmente, foram efetuados ataques químicos para

concentrado de magnetita

e da

a

dissoluçáo total do

rocha total de uma amostra de formaçäo ferrífera

bandada e brechada (F5Q/90,10).

A amoslra selecionada para análise de rocha total foi triturada em piläo de ferro,
quarteada e pulverizada em moinho de bolas, marca Mixer/Mill 8000, enquanto que a
magnetita foi separada com o auxílio do imå de máo.

500 mg de rocha total foi dissolvido com HF(conc.) + HNO3 (conc.), na proporçäo

de 2:1 durante 1 0 dias. 500m9 de magnetitas foram atacados com HCI 6N a
temperaturas ma¡ores que 60oC por 5 dias. As soluçóes sobrenadantes MTRT (rochâ
total) e MTB (magnetita total) foram recolhidas para a análise do Pb.

Todas as soluçöes resultantes dos diferentes proced¡mentos de lixiviaçåo e
dissoluçåo total dos minerais e rocha foram secas em ca¡xa de evaporação; convertidas
em HBr 0.7N e os íons Pb foram extraídos em colunas de polietileno com resina aniônica
AG@ 1-XB 2oo-4oo mesh. Após várias etapas

ultrapura, HCI 6N

e

HBr 0.7N

de lavagem com água

tridestilada

é que o Pb foi eluido em meio de HCI 6N. Foram

adicionados 5 !d de H3PO¿ 0.25M nas soluçóes finais e estas foram levados à secura em
caixa de evaporaçåo.
Na sequência, os concentrados com Pb foram misturados com 4 ¡rl de silica gel e

depos¡tados em monofilamentos de Re. As medidas isotópicas foram efetuadas no
espectrômetro VG 354 multicoletor. O padråo utilizado para essas análises foi o NBS 981

e o Branco do procedimento foi de 212 pg nas análises com os minerais de sulfetos e
turmalinas e 400 pg nas análises de magnetitas e rocha total.
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As constantes adotadas neste trabalho seguiram a convençáo de Steiger & Jager

(1977) e são as seguintes:

I

zseu= 1.55125

æ'lJf3s\J

*

10-10

anos-r;

I

zssu= 9.8485 x 10-10 anos'1;Àzsú¡= 49475 t10-11 anos-1;

= 137.88;

ao= 9.307; b.= 10.294 e %= 29.476 (Tatsumoto et

al.' 1973)

Os diagramas e cálculos das isócronas seguiram o modelo de York (1969) e
foram calculados através do programa ISOPLOT versåo 2.70 de Ludwig (1993)' cujo erro
é de 2o e a confiabilidade é de 95%.

2.4- Sistema Sm-Nd
2.4.1- Geneza,lidades
Os elementos Sm e Nd pertencem a sér¡e dos lantanóides, possuem raios iônicos
próximos (0.96 e 1.OO A0), densidade de carga elevada (+3), números atômicos elevados
(62 e 60) e säo pouco solúveis em água. Ta¡s características resultam em razóes Sm/Nd

pouco diferenciadas, variando de 0.10 a 0.37 nos minerais e rochas, bem como em
diliculdades de mobilizaçäo no estado sólido, podendo haver, entretanto, redistribu¡çåo
do Sm e Nd entre as fases minerais durante o processo
(Sato ef

de

recristalizaçáo metamórfica

a/. , 1995).

Tanio o Sm quanto o Nd possuem 6 isótopos, entre os quais o isótopo radioativo
1a7Sm

isótopo
x 1015
estável e serve como isóiopo de referência para os

sofre desintegraçâo através de emissäo de partículas o e transforma-se no
laaNd apresenta meia-vida elevada (2.4
radiogênico 143Nd. O nuclideo radioativo

anos)

e por isso é

considerado

i

:

:

cálculos das idades Sm-Nd.

ultramáficas,
anfibólios, biotitas

O método Sm-Nd é empregado pr¡ncipalmente em rochas máficas e
visto que såo constituídas por minerais como granadas, clinopiroxênio,

i

.

e feldspatos, todos enriquecidos nestes dois elementos terras-raras.

Similârmente à sistemática Rb-Sr, as idades Sm-Nd podem ser obtidas através do
cálculo de idades isocrônica e modelo.
Para o cálculo da idade isocrônica Sm-Nd aplica-se a segu¡nte expressão:

T=1/}"s'ln{1+[(143Nd/144Nd)"-(.o.Ndo/,ooNdo)/(,47Sm/14Nd)"]},onde
143Nd/r44Nd

e la7Sm/1aaNd = razöes isotópicas medidas;

143Ndo/,*Ndo

= razáo isotópica inicial;

a=amostra; T= idade.

Aidadeisocrônicaéobtidaapartirdeconjuntodepelomenos3amostrasde
rochas e/ou minerais cogenéticos, cujas composiçóes isotópicas sáo plotadas no
l

ì
ì

ì6

diagrama

143Nd/144Nd

vs.

147Sm/144Nd.

O alinhamento dos pontos experimentais define

uma reta, cujo coeficiente angular é diretamente proporcional a idade e o intercepto desta
reta com a ordenada indica a razão isotópica inicial do sistema.

O significado da ¡dade isocrônica em rocha total é interpretado como idade da
cristalizaçåo das rochas ígneas ou idade do metamorfismo. Como o Sm e o Nd sáo
pouco móveis na escala da rocha total, o sistema geralmenle náo é peÍturbado por
eventos geológicos superpostos. Por outro lado, a idade ¡socrônica obtida através de
minerais cogenéticos pode ser interpretada como idade de cristalizaçáo magmática, para

paragênese de minerais ígneos ou será a idade do último episódio metamórfico, caso a
paragênese refira-se aos m¡nerais neoformados durante este episódio

Nas rochas alteradas hidrotermalmente, as razóes Sm/Nd são mais elevadas e
variáveis, tornando possível a obtençäo de isócrona que remonta à época da formaçâo
de prováveis mineralizaçöes associadas aos fluidos hidroterma¡s (Sato e¿ a/, 1995).
O cálculo da idade modelo é efetuado através da análise de rocha total. A razäo

Sm/Nd em rocha total nåo varia sign¡ficat¡vamente durante os processos crusta¡s como
fusåo parcial, eventos metamórficos, d¡agênese e alteraçóes hidrotermais (Faure, 1986).

A principal modificaçäo ocorre no processo de diferenciaçåo manto-crosta, na qual o
magma extraído do manto superior sofre alteraçäo e a partir daí, com o magma
incorporado à crosta conlinental, a razåo Sm/Nd näo será express¡vamente modificada.
No processo de fusäo parcial, o magma tem razäo Sm/Nd sempre menor que a
rocha fonte, mas as concentraçóes de Nd e Sm enriquecem no líquido em relaçâo ao
magma original, haja vista o aumento no grau de cristalizaçáo fracionada deste magma.
Portanto, é possível modelar para qualquer tipo de rocha, a época em que um
magma parental diferenciou-se do manto superior, independentemente dos processos
geológicos envolvidos.
Existem dois modelos de evolução isotópica do Nd no manto superior. O primeiro

é baseado na evolução dos condritos (CHUR- Chondritic Uniform Reservot), o

qual

considera a Terra homogênea quando se formou e assume que o Nd terrestre estava
num reservatór¡o uniforme com razão Sm/Nd igual a dos meteoritos condríticos (DePaolo
e Wasserburg, 1976). O segundo, chamado modelo manto empobrecido (DM- Deprefed

Mantte) baseia-se em processos de fracionamento do manto superior, envolvendo
extraçáo de magmas basálticos e formação de magma residual enriquecido na razáo
Sm/Nd e empobrecido em elementos litófilos. Ambos indicam a idade de diferenciaçäo
mantélica do magma parental.

As idades modelo, entretanto, podem resultar em valores sem significado
geológico quando o magma parental da rocha analisada foi originado de um manto
enriquecido ou quando a rocha analisada é produzida por fusåo parcial de sed¡mentos

t'7

provenientes de diversas fontes, resultando em idades intermediárias para os protólitos
das rochas fonles dos sedimentos.
Adicionalmente, os isótopos de Nd säo utilizados como traçadores petrogenét¡cos
e é câlculado através do paråmetro eNd segundo a equaçäo de DePaolo (1981):

tì¡¿1r¡= €¡¿1s¡

x

fs'/Nd " Q(Nd)

x

T' onde

t*0,0, = ¡1143Nd/14oNd)".,/(t€Nd/tooNd)""r* -

J'sm/Nd

-

1lx loa;

(147sm/tooNd¡",,/1'o7sm/'*Nd)"rr* - 1l; a(Nd)= 25,09 b.a-1; T= idade.

Se na época de cristal¡zaçåo da rocha, o magma progenitor possuir razåo
143Nd/144Nd

maior que a do condrito, o trua será positivo e a fonte desse magma será

mantélica pois terá razão Sm/Nd maior que o condrito. Caso contrário, a fonte das rochas

estudadas letá razäo Sm/Nd mais empobrecida que o condrito e o magma progenitor
será de origem crustal.

Segundo DePaolo (1988) os valores de

Ê¡¡¿

Para o manto inferior é igual a 0;

manto superior e dorsais meso-oceânicas = +10, ilhas oceânicas = +8, ilhas intra-placa
(hot spof) = 0 a +8, montanhas de fundo ocêanico = +5 a +10, crátons continentais = -5,
rifts continentais = -5 a +8 e arcos de margens cont¡nentais = -20 a +8.

2.4.2- Preparação das ¿rnoslras

2.4.2,1- Rocha tolal

O método Sm-Nd em rocha total foi aplicado em um conjunto de 6 amostras de

de

composiçáo tonalítica (F241251.4, F147132.7, F19/259.06, F191258.0,
F121498.3 e F143l303.3) e 2 amostras de x¡stos do Grupo lgarapé Salobo (F23l310.6 e
F59/204.35). Nos xistos também se analisaram concentrados de biotita, gruner¡ta e

gnaisses

granada.

As amostras de gnaisses e xistos foram trituradas em piläo de ferro, quarteadas e
pulverizadas com áuxíl¡o do moinho de bolas, marca Mixer/Mill 8000. Oukas amostras
foram trituradas, peneiradas na fração 60-100 rnesh e os minerais de interesse (granada,
biotita, grunerita) foram concentrados através do auxílio do Frantz /sodynamþ modelo
L1 , série

678 e lupa binocular.

O ataque químico para a abertura dos concentrados de minerais e das rochas
pulverizadas seguiu os critérios estabelecidos pelo CPGeo-lGUSP.

Foram pesados entre 50

e I 00 mg de amostras de roöha total

ma¡s o sp,ke

combinado Sm-Nd para proceder com a análise quimica. As concentraçóes do sprke

l8
150Nd

e para o 'otsm é 0.740918p9/g de Sffitot"r Sêñdo
que sua dosagem deve ser segu¡da de acordo com o litotipo analisado (Sato ef a/.,
para o

é 0.003314pg/g de Nd

tour

1995).
As amostras foram atacadâs com HF (conc.) + HNO3 (conc.) na propoçáo de 2:1;

agitadas em aparelho ultra-som por 45 minutos e aquecidas sob làmpada infravermelha
por 1 noite e secas. Os resÍduos remanescentes foram atacados novamente com 5 ml
de HCI 6.2N e aquecidos por mais uma noite. A próxima etapa consist¡u em evaporar as
soluçóes finais e condicioná-las com 0.2 ml de HCI 2.5N para a extraçäo dos elementos
terras-raras.

A extraçåo desses elementos se fez através de duas etapas, sendo a primeira em
colunas de trocâ iônica (primárias) e a segunda em colunas de pó de teflon Voltaleft.

Na primeira etapa, as soluçóes foram depos¡tadas em colunas de quartzo, com
râl

resina catiônica do tipo AG* 50W X8 (200-400 mesh) e após sucessivas lavagens com

água tridestilada ultrapura e HCI 2.5N é que se extra¡u os elementos terras-raras em
meio de HCI 6.2N.

As soluçöes foram secas e os resíduos resultantes foram concentrados com 0.2
ml de HCI 0.26N e depos¡tados em colunas de pó de teflon para a extraçåo do Sm e Nd.
Depois de sucess¡vas lavagens com HCI 0.26N coletou-se o Nd e após outras lavagens
com HCI 0.55N, coletou-se a soluçåo com Sm. Adicionou-se 1Opl de H3POa 0.1N nestas
soluçóes e elas foram levadas à secura. Os concentrados fina¡s foram misturados cpm
4¡rl de sílica-gel e depositados em monofilamentos de Re para a leitura das medidas
isotópicas no aparelho multicoletor VG 354. O padráo Nd utilizado para as análises foi o
LA-JOLLA.
t43Nd/1*Nd foram normalizados
Para efeito do cálculo de isócronas os valores de

pela razåo 1€Nd/t*Nd

= 0.7219 (M¡chard ef a/.,

1985). Para

a

aquisiçäo da ¡azâo

1o7sm/14Nd utilizou-se a equaçåo 1a7sm/laaNd 0.60847 x
[Sm (ppm)/Nd (ppm)]. Para os
=

cálculos

de Nd e

eNd utilizaram-se

as constantes 1143Ndy'#Nd)c¡run

=0 512638 de

wasserburg et a|.,1981; (1o7Sm/t4Nd)cnun =0.1967 (Jacobsen e Wasserburg, 1980) e a
idade modelo, TDM, foi obtida pela equaçáo de DePaolo (1981)
Os diagramas e cálculos de isócronas seguiram o modelo de Wendt 2 (1972) e
foram calculados através do programa ISOJOB de Vlach (1990), cujo e¡ro é de 1o.

CAPITULO 3

3. GEOLOGIA REGIONAL

A regiáo dos Carajás localiza-se no sudeste do Estado do Pará e faz parte da
porçäo or¡ental do Cráton Amazônico. Ela está inserida na Província Amazônia Central
deste cráton (Cordani et a\.,1979i Tassinari, 1996) ou Sub-Província Carajás, subdivisáo
da Província Estrutural Tapajós (Almeida e Hassui, 1984), de idade Arqueana.

A região dos Carajás está envolvida pela tectônica do Cinturåo de Cisalhamento
Itacaiúnas e é delimitada pelos paralelos 5025' e 8o00'S e meridianos 49o21' e 51o00'W,
limitada pelos rios Araguaia-Tocantins a leste, rio Xingu a oeste, Bacia Amazôn¡câ a norte

e Serra da Seringa a sul (Figura 2).

Figura 2- Mapa de localização da regiåo dos Carajás.
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3.1 -

Cronoestratigrafia

As prospostas para o emp¡lhamento estratigráfico da regiäo que envolvem a
Província Mineral de Carajás (PMC) foram efetuadas por trabalhos de Tolbert ef al
(1968), Knup (1971), Beisiegel ef a/. (1973), Liahdrat (1974)' Silva ef

(1974), Gomes

et

ai

(1974), Amaral

at. (1975), Hirata et â/. (1982), Meireles ef a¿ (1984)' Gibbs ef al

(1986), DOCEGEO (r988), Macambira ef a/. (1990)' Araújo & Maia (1991)' cujas colunas
estratigráficas acham-se resumidas em Nogueira ef a/. (1995) e também por Faraco ef a/.
(1996) e Pinheiro (1997). A tabela 1 mostra as

3

colunas estratigråficas mais atualizadas

para a regiåo da Província Mineral de Carajás.

Para maior facilidade descritiva, as unidades litoestratigráflcas da Provincia
Mineral dos carajás (PMC) foram agrupadas em 5 domínios principais: Terrenos
metamórficos granito-gnáissico-m¡gmatíticos com associaçóes granuliticas, Sequências
metavulcano-sedimentares tipo greensfonê belf, Magmatismos básico-ultrabás¡cos,
Sequências metavulcano-sedimentares associadas ao Cinturåo ltacaiúnas e Granitóides
pós{ectônicos e anorogênicos.

A figura 3 apresenta o mapa geocronológico da Província Mineral de Carajás'
cuja base geológica foi adaptada de DoCEGEO (1988) e Faraco ef a/. (1996), atfavés
dos progfamas AutocAD 12 e a descnção dos pontos plotados constam no anexo 2

TERRENOS METAMÓRflCOS GRAN/TO-GNÁ/SS/CO-MIGMATITICOS COM
ASSOC/AçÖES GRANULITTCAS.

terrenos granito-gná¡ssico-migmatlticos associados às rochas granulíticas
constituem as unidades geológicas mais antigas da regiäo e säo representados pelo

os

Complexo Xingu, Tonalito Arco Verde, Complexo Pium e Granitóides Arqueanos'
O Complexo X¡ngu mantém relaçóes de contato com as unidades que ocorrem na

poçåo leste do cráton Amazônico e é o embasamento cfistalino da região (silva ef a/.,
1974, Hirata etat.,1982: Araújo & Maia, 1991;Faracoef a/,1996' Pinheiro & Holdsworth'
1997). Os litotipos predominantes sáo gnaisses tonaliticos a granod¡orlticos, m¡gmatitos e
monzogranitos subordinados. Eles apresentam um alto grau de metamorfismo associado

com m¡gmatizaçåo regional (DOCEGEO, 1988) e orientam-se segundo direçÖes E-W e
ENE-WSW. A idade de 2859 t 2Ma (U-Pb, zircóes, Machado ef a/., 1991) foi consideÍada
como mínima para a formaçåo dessas rochas.
O Metatonalito Arco Verde situa'se na Região de R¡o Mar¡a, tem mesma posiçäo
estratigráfica que o complexo xingu e consiste de uma suite arqueana tipo tonalito-

Tabela 1 - Unidades litoestratigráficas da regiáo da Província Mineral de Carajás.
(
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irondhjemito-granodiorito (TTG), apresenta foliaçäo aproximada E-W, coplanar

com a dos granitóides arqueanos porém, nåo deve ser produto do retrabalhamento do
Granodiorito Rio Maria (Althoff ef a/., 1995).

ldades de 2971 +301-28Ma (Macambira

& Lancelot., 1991a), 2957 +16r-lgMe

(Macambira & Lancolot, 199'la; Mâcambira et a1.,1994), 2980 +38/-30M4 (Macambira ef
a¿, 1993) e 2967 +251-21Ma (Macambira e Lancelot, 1996), determ¡nadas pelo método
U-Pb em zircÖes sáo interpretadas como idades de formação dessas rochas.

O Complexo Pium aflora nas proximidades dos rios Cateté e Pium. Esta unidade

foi, inicialmente, mencionada por Hirata ef a/. (1982) porém, somente com pesquisas
posteriores (DOCEGEO, 1988; Araújo & Maia, 1991) é que ela foi separada do Complexo

Xingu. Sua relaçåo com este é tectônica e isso dificulta a ordenaçäo estratigráfica dessa

unidade. Compreende charnoquitos, enderbitos e hiperstênio-piroclásio-granulitos,
metamodisados no fácies granulito e orientados, geralmente, segundo frend E-W. A
idade de 3050 t 57Ma foi obtida para os granul¡tos dessa região (Pb-Pb, zircóes,
Rodrigues et al., 1952).

ldade de 3.2 Ga determinada em zircöes detríticos pelo método U'Pb em
sedimentos da Formaçåo Águas Claras e no Granito Musa, ambos da regiáo de Rio
Maria, sugere contribuiçåo de crosla ainda mais antiga para a formaçåo da PMC
(Macâmbira ef a/., 1 995).

Vários gran¡tó¡des arqueanos afloram nas porções norte

e sul da

Província

Amazônia Central e compreendem litotipos de composiçóes graniticas, trondhjemíticas e

tonaliticâs, geralmente metamorfisados no fácies xisto verde e foliados segundo
orientação E-W, NNE-SSW e WNW-ESE (Macambira ef a/., 1990). Estes granitóides
estáo individualizados como Gnaisse Estrela, Granito Plaquê e Granito Antigo Salobo,
associado com os terrenos granítico-gná¡ssico-migmatíticos, na parte norte da província

e Granod¡orito Rio Maria, Tonalito Parazônia, Trondhjemito Mogno, Monzogranito Mata
Surråo, Granito Guarantå, Granito Xinguara e Granodiorito Cumaru ao sul, os quais
bordejam sequências tipo grcenstone belt.

No Gnaisse Estrela determinou-se idade isocrôn¡câ de 2527 t 34Ma e ri de
0,7018 (Rb-Sr, rocha total, Barros ef al., 1992), que, provavelmente, traduz a fase de
deformaçáo dúc{il responsável pela gnaissificação do protól¡to ígneo. A idade de 2573

t2

Ma foi obtida para o Granitóide Antigo Salobo (U-Pb em zircöes, Machado ef a/. 1988).

Na parte sul e no principal granitóide arqueano, o Granodiorito Rio Maria,
Macambira ef a/. (1991a) e Pimentel & Machado (1994) obt¡veram idades de 2874+91'
10Ma e 2872

t

5Ma (U-Pb em zircöes) e interpretaram-nas como época de cristalizaçåo

do granodiorito, sendo este mais jovem que os greenstones e o tonalito Arco Verde.
Avelar ef a/. (1996) também dataram granodioritos na reg¡åo de Tucumå e determ¡naram
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idade de 2850

*

17Ma (Pb-Pb em zircoes), sugerindo uma c¡ntemporaneidade destes

com os grân¡tóides de Rio Mana.

As ¡dades de formaçåo do Trondhjemito Mogno e do Tonalito Parazônia são,
respectivamente

,

2871Ma

& Machado, 1994). O
no trondhjemito e no Granodiorito Rio

e 2858Ma (U-Pb, titånitas,

tonalito mostra evidência de ter sido intrudido

Pimentel

Maria.

No Granodionto Cumaru a idade de 2817 + 4Ma (PÞPb em zircöes, Lafon e
Scheller, 1994) é considerada como de formaçåo, podendo o mesmo ser
contemporåneo ao Granodiorito de Rio Maria. Já o monzogranito Mata Surråo, tem idade

de 2872

t

loMa (Pb-Pb, rocha total, Rodrigues et al-, 1992). O Granito X¡nguara tem

idades isocrônicas de 2876 +131-11Ma (U-Pb em z¡rcóes; Macembira & Lancelot, 1991a)
e entre 2,87-2,80 Ga (U-Pb em zircóes; Macambira etal., 1996a).

Por outro lado, o emprego do método Rb-Sr em gnaisses e gran¡tóides revelou
idades mais jovens. Nos gnaisses do Complexo Xingu da regiåo do rio homônimo, Lafon

ef a/. (1991) determinaram idade de

257

4

t

57Ma com ri de 0,70416

t

0,00054 (Rb-Sr

em rocha total), enquanto que Montalváo ef a/. (1984) obtiveram nas regiÖes de
Itacaiúnas e Rio Maria, idades isocrônicas (Rb-Sr em rocha total) de 2480

de 0]072 e 2660

t

40Ma com ri d€ 0,7009

*

t

30Ma com

r¡

0,0004, respectivamente. Já Montalváo ef

a/. (1988) e Gastal eú a/. (1987) obtiveram idades de 2675
2564

t

*

65Ma com ri de 0,7009 e

68Ma com r¡ de 0,70288, referentes ao granodiorito R¡o Maria. Tassinari (comun.

verbal) aplicou o método Rb-Sr em rocha total e obteve idade de 2680

i

60Ma com ri de

0,7017 e 2400 Ma para os concernentes Trondhjemito Mogno e Tonalito Parazônia. As

isócronas do granodiorito Cumaru determinaram idades

de

2543

t

53Ma com ri de

0,70311 (Rb-Sr em rocha totâl; Lafon ef 4,., 1990), 2577 *.27Ma com n de 0,70235 (RbSr em minerais, Lafon ef a/., 1990).

Todas as idades RÞSr såo 100

a 200M4 mais jovens que as

obt¡das pelos

métodos U-Pb e Pb-Pb e correspondem, provavelmente, ao mesmo inlervalo de tempo

Cinturåo ltacaiúnas, pois as deformações e
metamorfismos ocorridos na â¡ea devem ter afetado o sistema RÞSr e promov¡do um

associado

à

reeslruturaçáo

do

rejuvenesc¡mento isotópico. Na regiåo de Såo Felix do Xingu, Lafon ef al. (1991) dataram

granitóides semelhantes aos de Rio Maria e as idades determinadas (2739

t

23Ma e

2677+l50ua, Rb-Sr, rocha totâl) reforçarâm a idéia que esse evento foi regional e atuou
no intervalo 2,6-2,5 Ga.

-l
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SEQUÉNC/AS METAVULCANO-SEDIMENTARES

DO T/PO

GREENSTO'VE

BELT.

As

sequências metavulcano-sed¡mentares

do tipo greenstone

ôelú såo

representadas pelo Supergrupo Andor¡nhas (DOCEGEO, 1988)

O Supergrupo Andorinhas aflora nas regiões de Gradaus, Sapucâia, Seringa e
Rio Maria. Apresenta contatos intrus¡vos com os grânitóides arqueanos: tec'tônicos com o

e é recoberto pelos sedimenlos da Formaçåo Aguas Claras. Está
nos Grupos Lagoa Seca e Babaçu. Os l¡tot¡pos compreendem derrames

Complexo Xingu
subdividido

ultramáficos, komatiiticos, máf¡co-félsico, formaçåo ferlífera bandada, basaltos toleiticos
e metassedimentos. O Supergrupo Andorinhas está metamorfisado no fácies xisto verde
e âpresenta estruturaçäo geral E-W.

Arãújo

e

Maia (1991) redef¡niram

o

Supergrupo Andorinhas

e

propuserâm

denominaçöes formais de Grupo Tucumä para rochâs supracrustais lipo greenstone belt
aflorantes na porçåo oeste da Serra da Seringa e preservadas da açáo do cisalhamento
Itaca¡únas

e Grupo Sapucaia ås

metavulcânicas

e

metassedimentos submetidos ao

cisalhamento dúctil do Cinturáo ltacaiúnas.

Nas mêtagrauvacas do Grupo Lagoa Seca localizadas nas ¡med¡ações de Rio
Maria, a isócrona U/Pb em zircöes determinou idade de 2971 t lSMa (Macambira e

Lancelot,lgglb) para esses metassed¡mentos, sendo que os zircões datados eram
provenientes de fonte ún¡ca. Esta idade é a mesma quando comparada com o Tonalito

Arco Verde, em que os zircóes analisados são bastante semelhantes aos das
metagrauvacas quanto a cor, concentraçåo nas fraçóes magnéticas e zoneamento de
camadas enriquecidas em cálcio. A diferença é que os zircöes das metagrauvacas såo
fraturados, angulosos e indicam fonte próxima.
Já Pimentel & Machado (1994) dataram vulcånicas félsicas do Grupo Lagoa Seca

e obtiveram idade de 2979 t SMa (U-Pb em zircöes) consideradas como idade de
cristalizaçåo do magma orig¡nal, enquanto que Macambira & Lâncelot (1992) chegaram a

esta mesma conclusão com os riodacitos coletados na Mina Lagoa Seca cuja idade é
2904

t

22Ma (U-Pb, zircões).

M AG MAT I S MO BÁS I CO. U LT RA8ÁS/CO

lntrusivo nas sequências metavulcano-sed¡mentares, aparec€m conjuntos de

s¡i//s

básicoultrabásicos, arqueanos, denominados de Complexos lntrusivos Luanga e Serra
Azul (DOCEGEO, 1988).

O Complexo lntrusivo Luanga ou Grupo Rio Novo (Araújo e Mala, 1991) aflora a
sudeste do Garimpo Serra Pelada e compreende sequència cumulática composta .por

hazburgitos, piroxenilos e dunitos na base e gradam para noritos € anorlositos no topo
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da sequência. Está deformado e metamorfisado nos fácies xisto verde (Suita e Nilson,
I 988 e Faraco eú at , 1996) e anfìbolito ( Suita e Nilson , 1988).
Apresenta ¡dade de cr¡stalizaçåo de 2763

t

6Ma (U-Pb em zircóes; Machado ef

a/., 1991)e esta é idênt¡ca, considerando os erros anal¡t¡cos, às vulcånicas félsicas do
Grupo Gråo Pará. Por outro lado, análises pelo método Rb-Sr em rocha total efetuadas
em noritos determinaram idade de 1852 * 43Ma, com ri de 0.7035 (Suita e Nilson, 1988),
a qual pode corresponder a idade do metamorfismo fác¡es xisto verde.

O Complexo lntrusivo Serra Azul expöe-se na porção basal do flanco leste de
Serra dos Gradaus e compreende dunitos, piroxen¡tos, peridotitos, gabros e anortositos.

A

presença de m¡nerais de hornblenda, tremol¡ta, diopsídio

e clor¡ta sugere açåo de

metamorfismo entre fácies anfibolito e xisto verde.

A aplicaçåo do método U-Pb em zircóes nos s//s do Complexo Serra Azul indicou
idade de 2970

t

7Ma para a sua cristalizaçáo (P¡mentel & Machado, 1994). Esta idade é

200 Ma mais ant¡ga que o Complexo Luanga e isso mostra que esses Complexos
intrusivos nåo sáo cronocorrelatos.

SEQUÉNC/AS METAVULCANO.SEDIMENTA:RES ASSOC/ÁDAS

AO

CINTURAO ITACAIÚNAS,

Na área da Serra dos Carajás oconem sequências metavulcano-sedimentares
associadas ao cinturåo de cisalhamento ltacaiúnas que recobrem o Complexo Xingu de
forma discordante. Apresentam graus de metamorfismos variáveis do fácies x¡sto verde
ao anf¡bolito e estruturação geral segundo WNW-ESE.

Estas sequências foram inicialmente denom¡nadas por Be¡seigel ef a/. (1979) de

Grupo Gråo Pará,

o

qual foi subdividido, da base para o topo, em Sequência

Paleovulcånica lnferior, Formaçáo Carajás e Sequência Paleovulcånica Superior. A
primeira foi renomeada para Formação Pârauapebas por Meireles ef ar. (1994).
Posteriormente, a sequência denominada Salobo-Pojuca foi separada do Grupo Gråo
Pará e colocâda em pos¡ção estratigráfica inferior. A DOCEGEO (1988) manteve o Grupo
Gråo Parå com a 3 subdivisóes anteriores; dividiu a Sequència Salobo-pojuca em Grupo
lgarapé Salobo e Grupo lgarapé Pojuca; criou os Grupos Bah¡a e Buritirama e agrupou
lodas estas unidades no Supergrupo ltacaiúnas.

Por outro lado, Araújo ef a/. (1988) entenderam que

o Supergrupo ltacaiúnas

apresentava o mesmo padrão deformacional e renomearam esta unidade para Grupo
Grão Pará, subdividindo-o nas Formaçðes Parauapebas, Carajás e Águas Claras. Esta
última, substitu¡ria a Formaçåo Rio Fresco (Silva ef al., 1974i Hirata ef a/., 1982) ou o

2',1

Grupo Rio Fresco (DOCEGEO, 1988). Pinheiro (1997) reformulou o arcabouço
estratigráfico e incluiu o Grupo lgarapé Salobo na assembléia do embasamento e o
Grupo lgarapé Pojuca, Grupo Gråo Pará e a Formação Águas Claras na Assembléia
Supracrustal.

O Grupo lgarapé Salobo foi subdividido pela DOCEGEO (1988) da base para o

topo em Gnaisse Cascata, composto por gnaisses tonaliticos

a

trondhjemiticos;

Formaçáo Três Alfa com xistos, anf¡bolitos, quartzitos e formaçóes ferríferas e Formaçáo
Cinzento, composta por quarfzitos. Análises pelo método U-Pb em bordas de zircöes
provenientes de anf¡bolitos foliados do Grupo Salobo determinaram idade

de

2761

t

3Ma , interpretada como relacionada a metâmorfismo de fácies anf¡bolito (Machado ef a/.,
1991).

O Grupo lgarapé Pojuca sobrepóe o Grupo lgarapé Salobo e compöe-se de
rochas básicas a intermediár¡as e sedimentos clásticos e químicos intercalados. Nos
anfibolitos do Grupo Pojuca obteve-se idade de 2732 t 3Ma e ela foi interpretada como
reflexo de evento metamórfico na localidade (Machado ef af , 1991).

Grupo Grão Pará compóe-se, da base para o topo, pelâ Formação
Parauapebas composta de basaltos maciços, vesiculares, porfirít¡cos e vulcânicas

O

félsicas porf¡ríticas e pela Formaçåo Carajás constituída de formaçöes ferríferas.

As idades determinadas em metariolitos e em metariodacitos da Formaçäo
Parauapebas fo'am 27 58

r

39 Ma (U-Pb em zircóes, Wirth eú ar. , I 986 e Olszewski ef

a/.

,

1989) e 2759 * 2Ma (U-Pb em z¡rcóes; Machado ef a/., 1991 ), consideradas como idades
do vulcanismo

e 2876r

163 Ma (Sm-Nd, rocha total, Olszewski ef a/., 1989) ¡nterpretada

como idade de referência para o protólito dessas rochas.
Nos prováveis quartzo-traqu¡tos associados à Formaçåo Carajás Macambira et a/-

(1996b) detêrminaram idade de

27

57

t

18Ma (PtrPb em zircões) e interpretaÍam-na

como mínima para a cristalização da vulcânica e deposição das formaçóes ferríferas,
haja vista a pequena d¡ferença de idade entre as Formaçóes Parauapebas e Carajás.

dataram duas populaçóes distintas de zircóes de
conglomerados detríticos da Formaçáo Aguas Claras pelo método U-Pb e elegeram o
intervalo arqueano 2778 - 2708Ma como o de deposiçåo desta formaçáo. Este ¡nteNalo
Mougeot

ef a/. (1996a)

de ¡dade é maior que das vulcån¡câs do Grupo Gråo Pará consideradas mais antigas. A
disparidade deste intervalo poderia referir-se

à mistura das populaçóes de zircöes

no

diagrama concórdia. Esta idéia pode ser reforçada quando comparada com idade de
2763

t

1oMa obtida em zircóes magnéticos detríticos de quartzitos da base da Formaçåo

Águas Claras

e

de 3189 + 22t

- 18Ma determinada

em z¡rcões náo magnéticos da

28

mesma un¡dade

e ambas são

consideradas como idades de suas fontes (U-Pb,

Macambira el a/., 1991b).
O Grupo lgarapé Bahia (DOCEGEO, 1988) situa-se ao sul da área do depósito do

Salobo 3A.

É uma sequência

metavulcano-sedimentar composta de metavulcånicas

básicas, metapiroclásticas, wackes e ritmitos. Apresenta baixo grau metamórfico e está
foliado na direfro NNW. Foi determinada idade de 2500Ma nas rochas metavulcånicas
(Rb-Sr, rocha total, DOCEGEO, 1988).
O Grupo Buritirama aflorante na Serra homônima, sobrepöe-se ao Grupo lgarapé

Bahia. Os l¡totipos principais compreendem da base para o topo a quartzitos, xistos
carbonatados, calciossilicálicas, mármores e xistos diversos que se alinham segundo
direçåo N55w (DOCEGEO, 1988).

A Formaçáo Aguas Claras (Araújo ef a/., 1991, Pinheiro, 1997) ou Grupo Rio
Fresco (DOCEGEO, 1988) ou Formaçáo Rio Fresco ( Silva ef al., 1974; Hirata ef a/.,
1982) é composta de arenitos conglomeráticos, s¡ltitos, calcários, cheds e argilitos. O
¡ntervalo de 2.25 a 1.9 Ga foi considerado como o período de deposição desta unidade

(DOCEGEO, 1988). ldades de 2903 + 32Ê26Ma (U-Pb em zircões) e 3150Ma (Pb-Pb em

zircóes) encontradas em quartzitos da Formaçåo Águas Claras aflorantes na regiáo de
Rio Maria (Macambira & Lancelot 1992), foram sugeridas como idade das fontes dos
quartzitos.

GRANITÓIDES PÓS-TECTÔNrcOS E ANOROGÉN/COS

As intrusóes graníticas, pós-tectônicas e anorogênicas, de dimensóes variáve¡s,
cortam todas as sequências do Supergrupo Andorinhas, Complexo Xingu, Grupos Gråo
Pará, lgarapé Pojuca, lgarapé Salobo e Formaçáo Aguas Claras. Elas såo representadas

pelos Granitos Central da Serra dos Carajás, Cigano, Jamon, Musa, Cachoeirinha,
Pojuca, Jovem Salobo, Seringa, Marajoara, Bannach, Redenção e outros corpos
menores.
De forma geral, eles contém variaçóes fac¡ológicas como monzogranitos, granitos,

sienogranitos, podendo estar localmente hidrotermalizados

e nåo apresentam

deformaçáo ou qualquer estrutura que evidence perturbaçöes.

O Granito Carajás, sifuado na serra homônima apresenta idades de 1880
(U-Pb em zircðes; Machado ef a/., 1991), 1820
1986 e OlËzewski ef a/., I 989) e I 828

r

t

r

2Ma

49Ma (U-Pb em zircöes, Wirth ef a/.,

52Ma (K-Ar em m¡nerais, Gomes ef

a¿

, 1975).

Os granitos Cigano, Musa e Pojuca têm, respectivamente, idades de 1883M4,
1883Ma

e

1874

x 2Ma (U-Pb, zircóes, Machado et al., 1991). Os Granitos Seringa e

¿9

t

Redençáo apresentam, respectivamente, idades de 1892

30Ma (Pb-Pb, zircöes; Avelar

et al., 1994) e 1892 + 89Ma (Pb-Pb em zircóes, Barbosa et al.,1994).

Todas estas idades såo ¡nterpretadas como de formaçáo dos granitóides e o
intervalo 1892-187 4Ma, obtidos pela aplicaçao do mélodo U-Pb mostram que eles sáo
cronocorrelatos.

Já o método Rb-Sr aplicado em rocha total indicou idâdes ma¡s jovens, para a
maioria dos granitó¡des anorogênicos analisados.
O granito Cigano aparece com idade de 1731 É 28Ma, ri de 0,70697 (Gonçalez ef

i

a/., 1988); o Musa com 1692

11Ma e

I

de 0,70777 (Gastal ef al., 1987): o Granito

Carajás com idade de 1700* 45Ma e ri de 0,7104 (Tassinari et al., 1982); o Granito
Seringa com 1760Ma e ri de 0,715 (Gomes et al.,1975) e o granito Marajoara com idade

de 1746

t

70Mâ e razåo in¡cial de 0,7031 (Macambira et a¿, 1993).

A diferença de aproxímadamente 200Ma para as idades encontradas no método
U-Pb sugere que transformaçöes tardi a pós-magmática podem ter afetado o o sistema

RþSr atribuindo-lhes idades menores. As razóes iniciais indicam fonte crustal, exceto

o

Granito Marajoara com fonte associada ao manto ou crosta continental ¡nferior.

A Tabela 2 ¡lustra a geocronologia e o fácies metamórf¡co para as
u

principais

nidades litoestrat¡gráf¡cas.

Tabela 2- Quadro geocronológico e fácies metamórfico associados à região da Província
Mineral de Carajás.
Metemorfismo
Unidados

I

Gêológicas

1.8

(Jranlloroos

(

Anorog&lico

Claras ?

1.9

D
2.O

2.'l

D

E

2.2

2.5

2.4

(G

e)

2.5

2.6

2-7

2.9

3.0

Ausente

?

Ausente

þ
@

Itacaiúnas

Arqueanos

2.4

xisto verde a

t

anf¡bolito
xisto verde

g
c

xisto verde

Andôrinhâs

çpx

^rngu

Arco Vôrd6
Cpx Pium

q Þ
@

anlDolto
anfiþofi{o a

xisto verde
þranulito

Nota: A unidado referida com "?' nåo possue posiçåo estratigráfica definida. Cpx=
Complexo, Fm= Formaçáo, SG= Supergrupo.

3.2- Co nlexto tecto n o-estrutu ral

A estruturaçäo geológica da porçåo norte da PMC resultou da açåo de eventos
termo-tectônicos do Arqueano e Proterozóico que promoveram a estruturaçáo do
Cinturäo de CÍsalhamento ltacaiúnas. A figura

4 moslra o arcabouço estrutural desta

regiäo.

Segundo Pinheiro e Holdsworth (1997), o Cinturäo ltacaiúnas compreende a uma

zona de cisalhamento que se desenvolveu através de componente transpressional de
direçäo E-W e mergulhos altos, com movimentaçöes sinistrais, o qual se comportou de

forma heterogênea ao at¡ng¡r os diferentes litotipos da região. Desenvolveu-se em
condiçöes de fácies anf¡bol¡to alto no intervalo de tempo entre de 2,86 Ga e 2,76 Ga (UPb, zircões) determinado em gnaisses e anfibolitos por Machado et al. (1991).

As sequências supracrustais como Grupo lgarapé Pojuca e Grupo Grão Pará
parecem ter sido depositadas em bacias de grande extensäo regional ocorrida depois do

metamorf¡smo

de fác¡es anfibolito alto

e

antes da implantaçäo do s¡stema de

transcorrência transpressional denominado de transcorrência Carajás-Cinzento (Pinheiro
e Holdsworth,1997).

Na sequência da evoluçåo desse cisalhamento, ocorreram metamorfismos que
afetaram

o

sistema Rb-Sr dos granitóides arqueanos como

o

Gnaisse Estrela e

gran¡tó¡des da Regiåo de R¡o Mar¡a, cujo intervalo registra-se entre 2,6 e 2,5 Ga.

Localmente, ao longo da falha Carajás as deformaçóes variaram de rúpteisdúcteis para rúpteis e, em pequena escala, isso promoveu dobramentos no Grupo Gráo
Pará, enquanto que numa larga escala de dobramentos, essa transcorrência promoveu

inversão

da bacia através de

movimentos transpressivos sinistrais

em

épocas

Transamazônicas (P¡nheiro e Holdsworth, 1997).
Subsequentemente, ocorreram intrusóes de gran¡tó¡des anorogênicos ao longo de

trend de direção N-S, entre 1 ,87-1,89Ga. Fraturas de direçåo NS e NE-SW se
estenderam por todo o embasamento e sequências supracrustais. Todas as
deformações são associadas a retrogressáo do metamorfismo e alteraçåo hidrotermal
das rochas ao longo de zonas de cisalhamento.

Por outro lado, Araújo ef a/. (1988), Araújo & Maia,

), Costa ef al. (1994),
Araújo ef a/. (1994), Costa ef a/., (1995) propöem que evolução do Cinturáo de
Cisalhamento ltacaiúnas em sua porçåo norte, foi caracterizada por um cinturão de
cisalhamento oblíquo representado por uma estrutura em flor positiva, que por sua vez,
(1 991

estava associado a uma zona de cisalhamento dúctil, sinislral, de direçäo WNW-ESE. Já

3l

para Siqueira (1990), o regime atuante no Cinturáo llacaiúnas fo¡ do tipo compressivo
obliquo compreendo domínios de cavalgamento imbricado e transcorrente.

O domínio de cavalgamento imbricado tem direçåo E-W e é caracterizado por
a¡ternåncia de faixas supracrustais (Grupos lgarapé Salobo), megalentes de granitóides e
granulitos (Complexo Pium) e faixas de gnâisses migmatizados (Complexo Xingu).

Com

a

gradaçâo do domínio imbricado formou-se

o

domínio transcorrente
Carajás-Cinzento, representado na regiåo de Salobo-Mirim por um duplex or¡entado
segundo E-W, principalmenie (Siqueira, f 990). É caracterizado por episódios arqueanos
relacionados a movimentos de transtensâo, produzindo subsidências, segmentos curyos

e formaçåo de diversas pequenas bacias preenchidas por sequências supracrustais
(Grupos Pojuca, Gråo Pará, Buritirama, Bahia) e que posteriormente, foram invertidas e
submetidas a transpressão s¡nistral ao longo da zona de cisalhamento principal Carajás e
Cinzento (Araújo & Ma¡a, 1991 e Costa ef a/., 1995). No sistema C¡nzento, houve ainda

uma transtensåo final (Siqueira, 1990). Dessa maneira, segundo Araújo ef a/. (1988),
Araújo & Maia, (1991), Costa ef al. (1994), Sique¡ra (1990), as coberturas supracrustais
depositadas ao longo da Transcorrência dextral Carajás-Cinzento teriam se formado em
bacias do tipo pull apart.
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CAPITULO 4

4. GEOLOGIA LOCAL
4.1- Geologia da área do Depósilo do Salobo 34.

O

depósito polimetálico

Cu

(Au-Mo-Ag)

do Salobo 3A é

representado

topograficamente por uma serra alongada de direção N70W com 4 km de elilensão e
apresenta manto de intemperismo com espessuras entre 30 e 100 m.

As unidades litológicas da área do depósito do Salobo 3A compreendem

o

Complexo Xingu, Grupo lgarapé Salobo, Granitóide Antigo Salobo, Granitóide Jovem
Salobo e d¡ques de diabásio.

A figura

5 mostra o mapa geológico, nível 820m, do depós¡to de Salobo 34,

O Complexo Xingu representa o embasamento cristalino da área. Consiste de
gnaisses de composiçäo tonalít¡ca, trondjhemítica e quartzo-monzonítica e anfibol¡tos, os
quais formam faixas alongadas, parcial ou totalmente milon¡tizadas segundo orientaçåo
geral N50W45SW a subvertical (Siqueira, 1990). Os gnaisses foram enquadrados como
pertencentes ao Gnâisse Cascata do Grupo lgarapé Salobo pela DOCEGEO (1988) e
inser¡dos como rochas do embasamento por Lindenmayer (1990)

e

Siqueira (1990,

1996).

t

3 Ma e é ¡nterpretada como
mínima para a formaçåo do embasamento (U-Pb, zircões, Machado eÚ al, 1991).
A idade dos gnaisses migmatizados é de 2851

Os anfibolitos aparecem intercalados com gnaisses, xistos e formaçóes ferríferas

e seus contatos säo caracterizados por faixas de alta

deformaçâo (Siqueira, 1990).

Normalmente sáo cortados por veios ou vênulas quartzo-feldspáticas portadoras de
turmalinas (Lindenmayer et at., 1994a). A ¡dade de 2761

* 2 Ma obtida no anfibolito é

considerada como ¡dade do metamorfismo de fácies anfibolito alto que afetou a regiäo
(Machado ef a/., 1991).

O Grupo lgarapé Salobo sobrepöe o Complexo Xingu através de contatos
tectônicos. Corresponde

a

uma sequência metavulcano-sedimentar composta, do topo

para a base, de lentes de quartzitos, metagrâuvacas (Lindenmayer, 1990) ou xistos de

34

composiçóes variadas constituindo os anlibólio xistos, b¡ot¡ta xistos, clorita-almandina-

anfibólio xistos, anfibólio-almandina-biotita xistos, anfibólio-biotita-almandina x¡stos,
biotita-quartzo-almandina-anfibólio xistos (Guimaráes, 1987; Siqueira, 1990 e 1996) e
formaçóes ferríferas fácies óxido-s¡licato descritas por Lindenmayer (1990) e Figueiredo
ef a/. (1994) como Tipo 1 (fayalita-magnetita-hastingsita com almandina, biotita, fluorita,

greenalita, t¡tán¡ta, turmalina, calcopirita, bornita, uraninita, graf¡ta, ilmenita, molibdenita,
cobaltita, saflorita e ouro subordinados) e Tipo 2 (magnetita-almandina.grunerita-biotita

com fayalita, hastingsita, turmalina, clorita, fluorita, greenalita, quarEo, grafita, bornita,
calcosina, molibden¡ta

e

uran¡nita subordinados). Localmente, há formaçôes ferríferas

bandadas, lenticularizadas e constituídas essenc¡almente por quartzo e magnetita.

Os contatos entre os litotipos desta unidade säo gradacionais (Lindenmayer,
1 990) ou marcådos por forte cominuição dos minerais (Siqueira, 1996). A orientação
preferencial deles varia de N60 a 70W com mergulhos de 85SW a subverticais (Siqueira,
1eeo).

A espessura do Grupo lgarapé Salobo é de aproximadamente 600 m, sendo que

os quartzitos apresentam espessura média de 100 a 200 m; os x¡stos variam de 200 a

e Saueressig, 1982) e as formaçóes ferriferas såo descontínuas, com
espessuras inferiores a 30m, comprimento lateral de 200m (Siqueira, 1990) e såo
500m (Farias

hospedeiras das mineralizaçöes de cobre, ouro, molibdên¡o e prata.
Tassinari ef ar. (1982) dataram os xistos pelos métodos Rb-Sr em rocha total e KAr em biotita, anf¡ból¡o e muscovita. Pelo prime¡ro método determinaram idade de 2700

t

150Ma interpretada como idade do metamorfismo regional e a ¡azão inicial de O.717 loi
sugestiva para uma origem sedimentar para os xisfos. Já pelo método K-Ar obtiveram
idades entre 1903

*

35Ma e 2022 x 73Ma, interpretadas como época de estabilizaçåo

tectônica da regiåo.

lntrusôes graníticas representadas pelos granitóides Antigo Salobo

e

Jovem

Salobo intrudem nos litotipos do Grupo lgarapé Salobo.

O Granitóide Antigo Salobo é um monzogranito, de granulação média a grossa,

composto

de

oligoclásio, quartzo, hornblenda, clorita

e

magnetita como mineral

acessório. Está foliado e milonitizado pela deformação dúctil.

A texura milonitica apresentada pelo monzogran¡to e pelas encaixantes sugere
que o granitóide é sin-cisalhamento (Siqueira, 1996) ou pré-cisalhamento (Lindenmayer,

1994). Análises U-Pb em zircões do monzogranito indicaram idade 2573 -r 2Ma
(Machado ef a/., 1988) para a formação do grânitóide.

O

Granitóide Jovem Salobo não aflora no depósito

do Salobo 3A mas

é

encontrado em furos de sondagem. Trata'se de um sl// e foi class¡ficado como alcali-

35

feldspato-quartzo s¡enito, de granulaçåo fina e é composto de microcllneo, albita, quartzo,

clorita, magnetita e dos acessórios calcita, clinozoisita, sericita, fluorita, os quais
preenchem fraturas da rocha ou substituem pseudomorficamente os minerais prå
existentes (Lindenmayer et al., 1994a).

Aprgsenta estrutura maciç, nåo está deformado e sua idade de 1880

= 80Ma (

RÞSr, rocha total, Cordani, 1981, rn: Lindenmayer, 1994a) enfatiza seu caráter pó+
cisalhamento regional.
Os diques de diabásio ocorrem encâixados em 2 falhas que cortam os l¡totipos do

depósito do Salobo

3A.

Compöem-se de augita, plagioclásio saussuritizado, clorita e

magnet¡ta como acessório. Suas idades de 561*16M4 e 553-F32Ma (K-Ar, rocha total,

Cordani, 1980), podem estar relacionâdas às transcorréncias tardias de direçáo NE-SW,
NW-SE que afetaram a área de Salobo 3A (Siquêira, 1990).
De acordo com Lindenmayer (1990) os litotipos deste dêpósito foram submetidos
a metamorfismo progressivo, fácies piroxênio homfels, de alta temperatura (750oC), baixa

pressåo (2 â 3 kbars), baixa iOa ç18 a -22\, PCO2>PH2O (Lindenmayer, 1990) e se
desenvolveu sob condições dúcteis (Siqueira, 1996).

As assembléias minerais encontradâs nos gnaissos e anfibolitos cons¡stem de
plag¡oclás¡o, hastingsita, b¡otita, magnet¡ta, enquanto que as fomaçôes feniferâs
compóem-se de fayalita, magnetita, hast¡ngsita, grafita (Lindenmayer, 1990) almandina
zonada e uraninita (Figueiredo et al., 1994).

Ainda segundo Lindenmayer (1990)
poster¡ormente, submetidas

as

assembléias minerais foram,

a dois eventos retrógrados

associados

h¡drotermais. O primeiro deles, de fácies anfibolito, oco¡reu
(650-550oC), prêssåo de 2.5 kbar,

às

alterâçöes

a temperaturas elevadas

lOz entre -19 e -18 (Lindenmayer, 1990) e

sob

condiçöes de cisalhamento ¡ntenso, podendo estar relacionado com a intrusåo do Granito

Antigo Salobo. Nos minerais ocorreu a desestabilizeçåo da fayalita e hastingsita em

e

grunerita nas formaçðbs ferrfferas; albit¡zaçåo dos plagioclásios,
desestab¡lizeçåo da hastingsita para cummingtonita e presença de turmal¡nas nos
magnetita

gnaisses, anfibolitos o metsgrauvacas.

O segundo evento retrometamórfico, fácies xisto verde, ocorreu sob t€mperatura
média de 370oC (Lindenmayer, 1990) e foi marcado pela greenalitizaçåo das formaçóes
ferrfferas e cloritizaçåo dos demais litotipos (Lindenmayer, 19Q0).
Por outro lado, Réquia (1995) re¡ntérprêtou o papel do metamorfismo associado

às formaçöes fenlferes e o

cârac{erizou como relacionado

a

um

motamomsmo

progressivo fácies ånfibolito alto, de alta temperatura (650oC), baixa pressåo, lOz mais
oxidantes G20 a -18), formados sob condiçôes dÌ¡cteis. A presençe de inclusöes fluidas
monofásicas carbônicas ¡dentmcadas em âlmandinas de formaçöes ferrfferas e quartzos

36

de ve¡o por Réquia (1995) reforçam a

presença deste

metamorf¡smo.

Subsequentemente, seguiu-se evento metamórfico-hidrotermal fácies xisto verde alto,

sob temperaturas médias de 347oC, onde ocorreu a cloritizaçåo dos minerais e a
desestabilizaçåo da fayalita parâ gruneritâ e magnetita. Este valor é compatível com o
intervâlo de temperatura entre 300

e

140oC obtido nas inclusðes fluidas aquosas de

fluorita (Siqueira, 1996) de formações feníferas e ao intervalo de 36G334oC encontradas

nas inclusöes fluidas aquosas de sal¡n¡dade elevada, identif¡cadas nas granadâs e
quartzos de veio de formaçöes feríferas (Réquia, 1995).
Os fluidos aquosos de salinidade elevada foram interyretados como provindos de

fontes meteóricas ou magmåticas e foram os prováveis responsáveis pela remobilização

do cobre e ouro na forma de compostos cloretados (Réquiâ, 1995). As fluoritas
relacionam-se a este mesmo evento, podendo ser pré ou sin estabilizaçäo da
m¡neral¡zaçåo.

O arcabouço estrutural no qual se insere do depósito de Salobo 3A situa-se na
porçåo W do Sistema Transcorrente Cinzento, que é definido por extensos lineamentos
de direçåo geral WNW-ESE.

O modelo de S¡queira (1990) sugere que o lineamento princ¡pal WNW-ESE
situado a sul do depósito é formado por zonas de c¡salhamento dúc{eis que convergêm

para lineamentgs orienlados segundo NW-SE, NNE-SSW, NE-SW

e

definem uma

estrutura curva â norte. O conjunto destes lineamentos foi interpretado como duplex. O
depósito de Salobo 3A localiza-se na porção cêntral da zona de cisalhamento curva.
Ainda segundo Siqueira (1990), sua evoluçåo estaria envolvida a uma transtensåo inic¡al
cnm instalaçåo de uma bacia que acolheu a sequência vulcånica e sed¡mentar do Grupo
lgarapé Salobo. Seguiu-se fase de transpressåo, em que ocoffeu inversåo da bac¡a e
¡mbricaçåo das rochas supracrustais com os gnaisses do embasamento. A última fase foi

de transtensåo final a qual promoveu lenticularizaçáo das camadas, hidrotermalismos e
reconcentraçåo de minerais de minério.
Por outro lado, Pinheiro ('1997) verificou que os linêamêntos dúcle¡s definidos por

Sigueira (1990) foram sobrepostos subparalelâmente por lineamentos nipteis e sugeriu

que a estrutura do Salobo 3A é formada por uma sidewall ripout túplil -uma estrutura

fomada por declives exlensionaa e cþntracionais em contrcste com o duplex que

é

øxclusivamente extens¡onal ou contrac¡onal (Swanso4 1989)- associada a metamorfismo

de

ba¡xo grau (Flgura 6). Este episódio fo¡ acompanhâdo

de hidþtermalismos e

remobil¡zaçåo de flu¡dos m¡neralizantes.

Movimentos tardios d€ direçåo N-S e NE-SW foram associados com os granitos
anorogên¡cos e sua idade, 1.8 Ga, seria o limite da transpressåo sinistral da regiåo.
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4.2- Pelrcgraf¡a

A descriçáo petrográfica dos litotipos que constituem o depósito do Salobo 3A foi
de fundamental imporlância para a seleçäo de amostras de rochas para anál¡ses de
geologia isotópica. Para tanto, foram descritas 47 lâminas delgadas, 10 seções polidas
selecionadas a partir de g0 testemunhos de sondagem. Elas incluem l2 amostras de
gnaisses, 14 de x¡stos, 6 de quartzitos e 15 de formaçöes ferríferas.

4.2.1- Complexo Xingu

As rochas amostradas do Complexo Xingu säo gnaisses tonalíticos de coloraçäo
cinza, granulaçáo f¡na a média e estruturâ bandada. As texturas variam de granoblástica

a

granolepidoblástica (F121498.3m, F19/258.0m, F19/259.06m, F14ZtS9.S7m,

F147132.17m, F147159.75m)

e

milonítica (F241251.4m

e F143/303.3m) nas zonas de

intensa deformaçäo. Estas rochas foram classificadas como perlencente ao Gnaisse
Cascâta do Grupo lgarapé Salobo pela DOCEGEO (1988) e inseridas como rochas do
embasamento por Lindenmayer (1990) e Siqueira (1990, 1996).
Com exceção das amostras F147159.75m e F142159.57m que foram anal¡sadas
pelo método Rb-Sr e F143l303.3m, utilizada para análise isotópica através do método

Sm-Nd, as dema¡s amostras de gnaisses foram estudadas por ambos os métodos
radiométr¡cos.
As figuras de 7 a 14 ¡lustram as princ¡pais feiçóes desses gnaisses.

De forma geral,

a

mineralogia principal consiste

de plagioclásios (6045%),

quartzo (30-15o/o), clorita (5-20Vo), biotita (5olo) e os acessórios correspondem a seric¡ta,
muscovita, turmalina, fluorita, magnetita, titânita, zircão, leucoxênio e microclíneo.

O plagioclásio é subédrico ou anédrico, apresenta composiçåo albita a oligoclásio
que foi obtida ot¡camente e mostra ou náo geminação poliss¡ntét¡ca. O plagioclásio pode

ser total ou parcialmente substituído por sericita e pode estar cloritizado. Nas porçôes
mais alteradas da rocha apresenta-se anédrico e com bordas sinuosas, enquanto que
nos minerais mais preservados as bordas såo arredondadas ou denteadas. Estruturas

de deformação como extinsão ondulante e k¡nk bands também foram observadas. O
plaglioclásio acompanha a foliação principal da rocha podendo estar, localmente,
dobrado, alongado ou fraturado.
O quartzo apresenta comportamento diferenciado dependendo da intensidade da

deformaçäo a qual foi submetido. Pode ser subédrico a anédrico, com bordos denteados,
arredondados e pode estar estirado ou alongado. Estruturas como extinsåo ondulante,
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cristais com tendência a formar subgrãos e cristais recristalizados sáo comuns ao longo
da foliação principal.
A sericita é incolor e aparece na forma aglomerados finos substituindo plagioclásio

em suas bordas e/ou núcleos. Forma textura reticulada quando sua substituiçåo é
intensa neste cr¡stal.

A

biotita

é

pleocróicâ, castanha

a castanha esverdeada, tabular, subédrica

a

anédrica. Geralmenle está subst¡tuída por clorita e nesse processo de pseudomorfismo,
pode formar cristais ripiformes de ¡lmen¡ta ao longo de sua clivagem, titânita octaédrica

ou aglomerado anédrico fino caraclerizado como leucoxênio. Em geral, acompanha a
foliaçäo principal.

A

clorita

é

verde-clara, anédrica, substitui biotita

e

ptagioclásio

ou preenche

interstício entre quartzo. Acompanha a fol¡ação principal da rocha.

A cloritização dos gnaisses é posterior a sericitização visto que o

plagioclásio

sericitizado da lugar à clor¡ta e esta näo altera a textura reticulada da ser¡cita (Guimaräes,
1987),

A turmalina é pleocróica, prismática, euédrica a subédrica, possue composiçåo
schorlítica (Lindenmayer, 1990) e pode conter inclusöes. Acompanha ou nåo a foliação
principal imposta nos gna¡sses (figuras 13

e 14). Nåo apresenta sinais de

sfress ou

alongamento e nem está rotacionada. Concentra-se em fraturas e fissuras e, localmentê,

forma turmalinitos.

A fluorita ocorre na forma euédrica e preenche fraturas tardias em gnaisses
clor¡t¡zados.

A presença de minerais de carbonatos é localizada e eles aparecem preenchendo
microfraturas nos gnaisses.

Figura 7- Gnaisse levemente foliado, lepidogranoblástico, composto de plagioclásio (plag)
(clt),
biotita (B), plagioclásio e quartzo (O). F121498.3m, nicóis x, objetiva 5x, (análise Rþ-Sr e
Sm-Nd

de bordos arredondados e parcialmente sericitizados em matriz fina com clorita

Figura 8- Gnaisse foliado, de textura granolepidoblástica, com biotita¡ (B) parcialmente
cloritizadac e substituidat por opaco8, quartzoo recristalizado0 e plagioclásioe
subédricofi, com contatos serrilhados, dispersos em matriz fina e cominuída.
F142159.57m, nicóis x, objetiva 2,5x (análise Rb-Sr e Sm-Nd).

Figura 9- Detalhe da biotita (B) e plagioclásio (P) sendo substituídos por clorita (clt) e
e sericita, respectivamente. A cloritizaçäo é posterior a sericitizaçäo do
ioclásio. F241251.4m, nicóis x, objetiva 10x, (análise Rb-Sr e Sm

clorita

Figura 10- Detalhe do porfiroblasto de turmalina (T) de composiçáo shorlítica, subédrico e
fraturado em matriz composta por plagioclásio substituído por sericita (S). F154158.47m,
nicóis x, objetiva 5x, (análise Pb-Pb).

Figura11-Gnaisseorientadosegundoafoliaçåomilonítica,crye¡

sericitizado e cloritizado; biotita (B) cloritizada; quartzo (O) alongado
F1421233.45, nicóis x, objetiva 2,5x. (análise de Sr).

e turmalina

(T)

Figura 12- Gnaisse foliado e milonitizado com plagioclásior tpl Com¡nuiOor, quartzo¡tOl
recristalizadot e muscovitac (m) alongadat, segundo a foliaçåo milonítica. F147l\g S7m,
nicóis x, objetiva 2.5x, (análise Rb-Sr e Sm-Nd)

Figura13.Detalhedoplagioclásiosendosubstituídoporsericffim'
nicóis x, objetiva 5x, (análise Rb-Sr e Sm-Nd).

Figura 14apresenta textura granolepidoblástica e sua matriz é constituida por
plagioclásio sericitizado (p) com contorno serrilhado; quartzo recristalizado (Q) e clorita
(clt). Este último mineral substitui, pseudomorficamente, a biotita e o plagioclásio.
F601122.8m, nicóis x, objetiva 10x.

4.2.2- Gtupo lgarcpé Salobo

Quartzitos

Os quartzitos dominam

o

topo da sequência do Grupo lgarapé

e

a

branca avermelhada, granulação f¡na a
texturas granoblást¡ca, granolepidoblástica, moldura e

Apresentam coloraçáo branca acinzentada

média, estrutura foliada

Salobo.

milonltica.

A mineralogia é composta por quartzo que chega a constituir 85% da rocha, além

de turmalina (5 a

30o/o), sericita

(até 5%), granada, plagioclásio, muscovita, bornita e

clorita como acessórios.

O quartzo é anédrico e está totalmente recristalizado. A textura é em moldura,
onde cristais pequenos e pol¡gonizados com tendência a formar subgråos bordejam
cristais maiores, recristalizados, com extinsão ondulante
foliação principal (Figura 15a).

e

alongados ao longo da

A turmalina está zonada, é pleocróica, mostra bordo verde enriquecido em ferro e

núcleo azul, enriquecido em magnésio (Réqu¡a, 1995) e pertence a série shorlita-dravila,
com predominåncia dos termos shorlíticos (Figura l5b). Aparece formando bandas com

o quartzo estressado ou pode estar presente como cristal euédrico isolado na matriz
quartzosa. Prismas de turmalina em forma de leque ev¡denciam atividade tectônica
insipiente durante sua cristal¡zaçåo.

As altas concentrações de turmalina nos quartzitos podem implicar em percolação
de fluido rico em boro, o qual preencheu fraturas ou zonas de brechaçåo/milonitizaçåo e
depositou aglomerados sob condiçóes de pH ác¡do mesmo porque, sob condições de pH
básico a sua concentraçåo seria pequena a inexistente (Henry & Dutrow, 1996).

A granada aparece como acessório em algumas amostras de quarlzitos e

é

rosada, fraturâda e a¡nda contém bordos substituídos por clorita. Alguma granada mostra

feição de zona de sombra de pressåo.

lntergranularmente aos cristais

de quartzo, ocorre plagioclásio

parcialmente

substituído por sericita, biotita cloritizada e alguma bornita preenchendo fratura.

Figura 15- Turmalina quartzito. a) bandas de quartzo (Q) de textura mortar ou moldura,
estressado, recristalizado e com extinsåo ondulante, alternam-se com turmalinao (T)
euédrical, cristalizadas sem feiçåo de stress. A sudeste, prismas de turmalina com
textura em leque. F1431250.0m, nicóis x, objetiva 2.5x. b) Detalhe da turmalina, zonada,
com núcleo de coloraçåo azulada (dravítrco) e bordos verdes (shorlíticos). F1431250.0m,
nicóis //, objetiva 2.5x, (análise Pb-Pb).

Xrsfos

As rochas designadas como xistos dominam o depósito do Salobo. Os litotipos
apresentam estrutura foliada a xistosa, granulaçåo média a fina e texturas que variam de
acordo com a composiçåo mineralógica da rocha.

Os

litotipos quartzGgranada-grunerita x¡stos, granada-grunerita xistos,

cummingtonita/grunerita xistos, b¡otita-quartzo-hastingsita xistos apresentam texturas

nematoblásticas

a

granonematoblásticas

com poiquiloblastos de granada

e

såo

compostos por grunerita (60-80%), granada (5-30o/o), quarlzo (2-15o/o) com biotita, clorita,
turmal¡na

e opaco como minerais acessórios (F¡guras '16 e l7). Os granada-biotita

xistos, biotita-grunerita xistos, biotita-granada xisto, clor¡ta-quartzo x¡sto, granada-clor¡ta-

quartzo-biotita xisto, plagioclásio-quartzo-biotita-anfibólio x¡sto apresentam texturas
granolepidoblástica a lepidoblástica com ou sem porliroblastos de granâda e sua
mineralogia é composta de biotita/clor¡ta (60-400/0), quartzo (10-35%), granada (5-40%)

como minera¡s essencia¡s e epidoto, turmalina, opâco, plagioclásio, como acessórios
(Figuras 18 e 19).
Estas rochas foram classificadas geoquimicamente como metagrauvacas por
Lindenmayer (1990), porém o termo grauvaca corresponde a rochas compostas por 15 a
7

5o/o

de matr¡z detrítica, fragmentos de rocha e plaglioclásio (Pettijohn, 1957 e Pettijohn

et al., 1973) e este

conjunto todo de características näo foi observado através do

microscópio petrográf¡co e portanto, optou-se pela designaçåo de x¡stos em fazåo de sua
estrutura caracterizada pelo paralelismo de minerais planares ou lineares e ausência ou

pouca concentração de plagioclásio que representa menos de

2Oo/o

da matriz. As

amostras das figuras 16 e 19 foram utilizadas para anál¡se ¡sotóp¡ca através do método
Sm-Nd.

A gruner¡ta mostra pleocroísmo verde claro a incolor, é subédrica e apresenta
geminaçåo múltipla. Pode estar com¡nuída e apresentar bordos substituidos por opaco,
clorila e/ou minerais de granulaçáo muito f¡na, anédricos e esverdeados nas porçöes de
ma¡or deformaçáo da rocha. Orienta-se segundo a foliaçáo princ¡pal.

A granada tem pleocroísmo rosado, está arredondada e pode conter inclusóes de

quartzo em seu núcleo. Suas fraturas são preenchidas por grunerita, biotita, quartzo,
turmalina. lnclusöes de quarlzo concentram-se no centro e/ou bordas do mineral. A
granada pode apresentar bordas e fraturas subst¡tuldas por clor¡ta e pode estar
rotacionada ou apresentar crescimento secundário. Em geral, acompanha a foliaçäo
principal da rocha mas pode cortá-la também.
O quartzo é incolor, anédrico, recr¡stalizado, pode apresentar exlinsåo ondulante e

acompanha a foliação principal.
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A biotita tem pleocroísmo marrom a marrom esverdeado, é subédrica a anédrica e
pode ter bordos alterados para clorita e opacoO. Localmente, mostra foliação interna
descontínua com a foliaçåo principal e forma kink bands.

A

hornblenda/hastingsita predomina nos litotipos enriquecidos em anfibólios. É
pleocrÓica, verde escura à verde, euédrica com contatos retos a subédrica nos locais em

que aparece alterada para grunerita e desta para clorita. Orienta-se segundo a foliação
principal imposta na rocha e as alterações eståo associadas com essa foliação.

Clorita distribui-se em todos os litotipos e é um mineral metamórfico de
pleocrofsmo verde claro a incolor e birrefringência lilás. Normalmente substitui
pseudomorficamente a¡ granada!, biotitac, grunerital e o¡ plagioclásio¡.

Figura16-Biotita-gruneritaxistodematrizlepidonem
contatos serrilhados

e

estão alongados

F37l336.0m. nicóis x, objetiva 10x.

e orientados

segundo

a foliação principal.
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Figura 17-Granada-quartzo-grunerita xisto, poiquiloporfiroblástica, com poiquiloblasto de
granada sin-tectônica, em matriz nematoblástica composta de grunerita e quartzo.
Grunerita (G) e granadal (GR) dispöem-se paralelamente à foliaçåo principal.
F231310.6m, nicóis x, obietiva 5x, (análise Sm-Nd

I

t

Figura 18- Granada-quartzo-biotita xisto, poiquiloporfiroþlástica com matriz
granolepidoblástica, As granadas (GR) srn-tectônicas sofreram esforços rúpteis e
alongaram os cristais de quartzo (O). F1 26137 .0m, nicóis x, objetiva 2.5x.

5()

Figura 19- Biotita-quartzo-granada xisto, poiquiloporfiroblástica, com granada (GR)
poiquiloblástica, anédrica e com microfraturas preenchidas por biotita e quartzo (Q). As
biotitas såo de tamanhos variados e algumas formam kink bands. F591204.35m, nicóis x,
objetiva 5x, (análise Sm-Nd).

Formações Ferríferas.

As formaçÕes ferríferas descritas neste trabalho, compreendem rochas de cor
cinza escura a cinza esverdeada, granulaçåo fina a média, estrutura maciça nas
variedades constituídas por mais de 60% de magnetitas e foliada naquelas com menos

de 10% de magnetita. As texturas predominanles são a nematoblástica e granoblástica
com variações para granonematoblástica e granolepidoblástica.

A

de fayalita, magnetita, grunerita, granada,
bornita, calcosina, ouro e pirita. O quartzo está

mineralogia principal consiste

turmalina, molibdenita, calcopirita,

presente nas variedades mais ricas em granada e sem presença de fayalita.
Localmente, a formaçåo ferrífera aparece composta essencialmente por lentes de
quartzo e magnetita recristalizados (Figuras2l e 22). Ela apresenta aspecto brechado e

em suas fraturas há bornital e minerais aciculares, fibrorradioados, esverdeados

a

incolores, aglomerados e muito finos sugestivos de serem minesotaítao, greenalita¡ e/ ou

clorita;. A amostra ilustrada nas figuras 21 e 22 foi utilizada para análise isotópica de Pb.
A fayalita é pleocróica, incolor a amarelada, arredondada a anédrica. Nas porçóes

mais preservadas das rochas, forma aglomerados com contatos

parcialmente
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curvilíneos, porém, aparece predom¡nantemente sendo substituída por gruneritaü e
magnetitaf ripiformei ao longo de seus bordos e fraturas.

A

grunerita

é

pleocróica, incolor

a

esverdeada, muito fina, exibe geminação

polissintética e se distribui na forma de prismas aoculares a fibras radiadas nas bordas e

fraturas de fayalital, substituindo-al pseudomorficamente (Figura

20) A

grunerita

também aparece na forma subédrica, alongada e orientada segundo a foliaçåo da rocha.

Associado à grunerita há agregados de minerais muito finos, incolores e aglomerados
que podem ser greenalitag, clorita¡ ou outro mineral resultante de alteraçåo de grunerital
e fayalitaô, aqui genericamente designado de clorofeíta.

A granada é rosada, isótropa, anédrica, aparece na forma de poiquiloblastos com
inclusÕes de fayalita, magnetita, grunerita

e calcopirita concentradas ou dispersas

no

mineral. A granada pode apresentar bordas e fraturas substituídas por clorita.

A biotita apresenta pleocroísmo verde a marrom escuro, subédrica a anédrica,
tabular e geralmente está substituída por clorita. A turmalina é pleocróica, subédrica,
aparece na forma de cristais isolados na matriz. O quartzo recristalizado aparece na
forma anédrica ou alongada.

Figura 20- Formaçåo Ferrífera. Fayalita (Fy) substituída por grunerita (G) e magnetita
ripiforme (MT), F1521161.5m, nicóis x, objetiva

1

0x.
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Figura 21- Formaçåo Ferrífera lenticularizada. Bandas de quartzo recristalizado (a)
alternam-se com bandas de magnetitar (MT1). F50/90.10m. nicóis x, objetiva 2.5x,
(análise Pb-Pb).

Figura 22- Formaçåo Ferrífera lenticularizada. Detalhe da0 magnetitao (MT1) ô
granoblástica. O ouro (Au) aparece remobilizado juntamente com bornita (Bn) e calcosina
(cct). F50/90.10m, nicóis x, objetiva 20x, (análise Pb-Pb).
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4.2.3- Minerais de minério

Os sulfetos de cobre e o ouro de Salobo 3A e o flúor eståo predominantemente
hospedados nas formaçöes ferríferas e, de forma geral, seus teores aumentam nas
porçöes de maior concentraçåo de magnetita e fluorita conforme ilustrado na Figura 23.
T'
L

x1

x2

x3
x4

x5

t¡,

,ü
x

'.
x4

0,6

0,8

Au g/t

x1

x2

o

o^ xr

tí
>?

x4
x5

F

o/o

Figura 23- Distribuiçåo do Cu, Au e F nos xistos de Salobo 34. x1= xistos com teores de
magnetita (mt) > 50o/o, x2, x4= xistos com mt<10%, x3= xisto com 10%<rnt<50o/o, x5=
xisto sem mt. Fonte: Salobo Metais Ltda (março/1995).
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As paragêneses óxido-sulfetadas mais comuns såo compostas por magnetitabornita - calcosina e magnetita-bornita-calcopir¡ta. A bornita constitui cerca de g0% do
minério do depós¡to do Salobo 34, seguida pela calcosina e calcopirita. Em proporçðes

subordinadas

e

associadas

às

paragêneses principais foram encontrados pirita,

molibdenita e ouro.

Os minerais sulfetados ocorrem em niveis enriquecidos em magnetitas e, de
forma geral, se distrìbuem em forma de vênulas intersticiais a magnetita, granada, clorita

e fayalita; eles podem estar d¡ssem¡nados na rocha; preenchem fraturas de rochas
parcial ou totalmente afetadas pela ação dos processos hidrotermais e aparecem
inclusos em granada, clorita e magnetita.

A

calcopir¡ta, sob luz refletida

é

amarela, anédrica

apresenta-se ocupando espaços instersticiais

em

a

subédrica, isótropa e

magnetila, fayal¡ta, grunerita e

granada. Dispóe-se ao longo da fol¡açåo principal, bem como pode preencher fraturas
das rochas (F¡gura 24) ou forma lamelas de exsolução com bornita. Concentrações de
calcopirita alternam-se com gruner¡ta. A calcopir¡ta da figura 24 loi ulilizada para análise
isotópica de Pb.

A bornita ao microscópio de luz refletida é rosada, anédrica e isótropa. Ëm geral,
está disseminada, bordeja ou substitui magnetita; é intersticial ao quartzo, magnetita,
granada e grunerita; preenche fraturas e forma exsoluçóes mirmequíticas com a
calcosina ou calcopir¡ta (Figura 25).

A

calcos¡na sob luz refletida, mostra coloraçåo branca azulada

eé

isótropa.

Apresenta forma mirmequltica quando forma lamelas de exsolução com a bornita
(Figura 26); é ¡dioblást¡ca ou forma cordôes sigmoida¡s quando preenche fraturas em
formaçóes ferríferas alteradas por hidrotermalismo (Figura 27) e é vermiforme quândo

bordeja magnetita. Pode ainda estar inclusa em granada ou substituir magnetita_ A
calcosina da figura 27 foi analisada através da ut¡lização do método pb-pb.

O processo de transformaçåo de calcopirita para bornita é caracterizado por
formação de lamelas de exsoluçáo entre estes minerais através de controles de
temperatura e da interdifusäo de ferro e cobre com o enxofre. Tais lamelas surgem
através da nucleação e formaçåo de calcopirita seguido de empobr€cimento do
componente calcopifita e nucleaçåo de born¡ta ao longo de suas bordas, â part¡r de uma

soluçäo solída cúbica sob temperaturas maiores que 3SSoC (Amcoff, l ggg). As
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exsoluçôes entre bornita e calcosina ocorrem da mesma maneira, porém a temperaturas
menores que 355oC (Amcoff, 1988).

A

magnetita reflete coloraçäo cinza clara

e em geral, aparece na forma

de

aglomerados o que torna difícil a visualização dos seus contatos (Figura 22). Ela foi
classificada como magnet¡ta 1 por Guimaräes (1987). Pode conter inclusões de uraninita,

apatita, fayalita (Réqu¡a, 1995)

e

minerais amendoados, c¡nza esbranquiçados, sem
pleocroismo ou reflexóes internas que se distribuem de forma orientada em alguma
magnetita. A magnet¡ta da Figura 22 foi ulilizada para análise pelo método Pb-Pb.

A molibdenita identif¡cada em uma seçåo polida reflete coloração creme-clara, é
euédrica; apresenta-se na formâ de agregados fibrorradiados ou f¡bras isoladas e
preenche fissuras de bornita remobilizada por fluidos retrometamórficos.

O ouro foi encontrado em uma amostra (figuÊ 22) e apresenta-se como grão
subédrico, com contorno irregular e cor amarela clara brilhante. Preenche fissura na
bornita remobilizada por fluidos hidrotermais retrometamórficos.

A pirita é rara, reflete coloraçåo amarela esbranquiçada e é isótropa. Aparece
como cristal euédrico ou corroído e alinha-se ao longo de vênula cotn bornita
retrabalhadas por fluidos hidrotermais.
Segundo Siqueira (1996), as texturas observadas sugerem que a mineral¡zaçáo

de cobre do depósito do Salobo 3A sofreu processo de retrabalhamento através de
fluidos que percolaram microfissuras formadas pela ação do cisalhamento que se
sucedeu nests localidade.
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Figura 24calcopirita (ccpy) preenche microfratura da rocha hospedeira que é
composta de magnetita, biotita, fayalita e granada. Os 3 últimos minerais eståo total ou
parcialmente substituídos por minerais retrometamórficos como clorita, grunerita. F46t417.10m,
nicóis x, objetiva 10x, (análise Pb-Pb).

Figura 25- Detalhe da exsolução de calcopirita (ccpy) para bornita (Bn). O cisalhamento þérmitiu

a percolaçåo dos sulfetos nos espaços intergranulares entre magnetita granoblástica (MT) e
grunerita (G). FS109/93.1m, nicóis x, objetiva 10x.
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Figura 26- Textura mirmequítica formada pela exsoluçåo de bornita (Bn) para a calcosina
à magnetita (MT). F139t210 95m,
nicóis x, objetiva 10x.

(cct). Estes minerais ocupam espaços intersticiais

Figura 27- Calcosina (cct) preenchendo microfratu ras de formaçåo ferrífera alterada
hidrotermalmente F 1 431 542 B9m, nicóis x, objetiva 10x, (análise Pb-Pb)

CAP|TULO 5

5. RESULÍADOS DAS ANÁLISES ISOTÓPICAS E DISCUSSOES.
5.1- Resultados e discussôes das anál¡ses isotópicas de Pb.
A técnica de lix¡v¡açáo de Pb para a obtençåo de composiçöes ¡sotóp¡cas e idade

tem sido empregada em minerais sulfetados como p¡rita, galena, celcopirita, phrotita,
molibden¡ta; em sil¡catos como epidoto, anfiból¡o, granada, clinopiroxênio, k-feldspato,
turmalina; em óxidos como magnetita e em apatita por diversos
pesquisadores (Frei e Pettke, 1996, Bjodykke ef a/., 1990, Carignan e Gariépy, 1993;
plagioclásio

e

Carignan eta/., 1993; Gariépy etal., 1990; Frei e Kamber, 'f 995; Berger e Braun, 1997) e

os resultados sáo satisfatórios.

As concentraçöes de U-Th-Pb podem variar s¡gnificativamente em minerais
zonados ou resultantes de processos de exsolução, bem como naqueles com ¡nclusões
incorporadas durante a sua cristalização. Contudo, se houvor equilíbrio entre estas fases
e o sistema ¡sotóp¡co se mantiver fechado, é possível determinar a idade do mineral (Fre¡

e Kamber, 1995). A idade será obtida se ocorrer alinhamento das fases lixiviadas do
mineral analisado no diagrama nTPblzuPb vs. ffiPb/ePb. No gráfco ruPb/apb vs.
mPb/ePb, pode oconer alinhamento dos pontos experimenlais e com isso, obtem-se a
razåo Th/U do s¡stema, enquanlo que se houver desal¡nhamento das composiçóes
isotópicas tem-s€

a

ind¡cação da interferência de inclusóes no mineral porém, tal

desarranjo nåo invalida a idade obtida (Fre¡ e Kamber, 1995).

A técnicã de lixiviaçåo de Pb foi apl¡cada em 3 concentrados de turmal¡nas, 1
conc€ntrado de calcosina, 1 de calcopirita e 1 de magnetita, selecionados através de
análises petrográf¡cas e concentraçöes nas rochas hospedeiras (figuras 11,15, 28,24 e

22). Adioionalmente,

I

de magnetita e 1 amoslra de rocha total (figura 21) foram

analisados pela metodologia Pb-Pb hadicional.
A apl¡câçåo da metodologia Pb-Pb fo¡ efetuada para delerminar a idade, fontes da
mineral¡zaçåo de cobre e da rocha hospedeira, bem como encontrar a relaçåo temporal
das turmalinas com tal mineral¡zaçåo.
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Os resultados analíticos acham-se na tabela 3, a qual inclue as etapas dos
procedimentos do ataque químico para cada materiaf analisado, rocha hospedeira e
unidade geológica.

5.1.1- Turmallna

A metodologia Pb-Pb foi efetuada em concentrados de turmalinas de turmal¡nito
associado aos gnaisses do Complexo Xingu (31271) e turmal¡na guartzitos
relacionados com o Grupo lgarapé Salobo (31272 e 91276).

O

concentrado

de turmalinas do turmalinito 31271 apresenta composições

isotóp¡câs muito radiogènicas que variam para '*pbl*pb entre 550.03
entre 93.50 e 1g4.zo e 2$pb/2øpb entre 3log.79 e 372.29.

*'Pbi'*Pb

e

ô94.35,

Nas turmalinas zonadas do turmalina quartzito 31272, as razões isotópicas
2GPbl*Pb variam
entre 14OB.9B e 537.01, as totpbf*pb enlre 224.37 e g4.31 e as
2æPbP*Pb

entre 89.88 e 238.73.

As composições ¡sotóp¡cas para as turmalinas zonadas do turmalina quartzito
31276 apresentam razöes 26Pb/2*pb entre 671.62 e 224.54, zo7pbfúpb entre 37.76 e
136.47 e '*Pbl*Pb entre 745.44 e 199.27.
As razões isotópicas dos 3 concentrados mostram-se muito radiogênicas e sem
variação s¡stemáticâ a cada etapa de lixiviação (L1 a R), tanto para o deca¡mento do U
quanto para o de Th.
No diagrama zoTPb/apb vs. 'opbføpb da figura 2gA, os pontos analíticos de

L1 a L4 dos 3 concentrados de turmalinas estão razoavelmente alinhados e confercm
uma idade de 2380 + l40Ma interprêtada como de formação das turmal¡nas. os dados

dos resíduos (R) não foram computados para a obtenção da idade porque não se
alinharam no diagrama, provavelmente, devido a ¡nterferência de inclusões.

O diagrama ¡sotópico de Pb da figura 2BB apresenta ¡dade de 2396 I i50Ma,
determinada pelos pontos experimentais de L2 ao L4 que é muito semelhante à anterior,

de maneira que os valores analíticos de L1, não interferiram s¡gnificativamente

na

determinação da idade da tumalina.

Altemativamente, construiu-se uma reta somente com pontos de Lj a L4 dos
turmalina quartzitos e a idade de 2401 f l20Ma obtida vem em conformidade com as
anterior€s (f¡gura 28C).
Neste sent¡do, pode-se admitir a idad6 próxima de 240OMa para a formação das
turmalinas.
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Considerando os erros
analíticos, a idade da turmalina
poderie corroborar com idades de
2497*5Ma (U-Pb, titânitas, Machado

et al., 1991), determinada

em

anfibolitos foliados do Grupo Salobo;
ÏURMALI ¡IA QUAR]Z ITOS

2497

t

62Ma (Rb-Sr, rocha total,
Olszewski et al., 1989) determinada
em metariolitos do Grupo Gråo Pará e
2409 t,70Ma (K-Ar, biotitas, Almaraz,
IDADE; 2401 +l- 120Ma

1967) obtida no gnaisse do Complexo

ÌIJRMALIl.t^ 31272
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lî.lA lì 1271¡

Xingu. Todas estas idades foram
interpretadas como relacionadas ao
período de reativaçåo tectônica de

800

rooo

206Pb/2MPb

ì

200

c
ì

400

caráter regional, ligado

à

instalaçåo

do Sistema Transcorrente Cinzento-Carajás (2573-2497 Ma). Dessa forma, as turmalinas
se formariam sin ou posteriormente a esta atividade tectônica, porém, considerando que

elas nåo exibem qualquer feiçäo de sfress e alguns prismas apresentam textura em
forma de leque, pode-se admitir que tais minerais estejam relacionadas aos estágios
finais desta reativaçåo.

No diagrama '*Pb/ruPb vs. 'æPb/'øpb da figura 29, observa-se que nas
turmalinas 31271, as composiçöes toriogênicas e uranogênicas såo muito radiogênicas e

isso pode estar relacionado à presença de veios de feldspato na rocha. As turmalinas

6l

dos quartzitos apresentam entre

si

razöes isotópicas relacionadas ao decaimento de U

mais radiogênicas que as referentes ao decaimento de Th. A relaçåo Th/U das turmalinas

nåo pode ser calculada neste diagrama, devido ao fato dos pontos analiticos nåo
estarem colineares.
Este desalinhamento sugere que houve mobilizaçáo dos fluidos enriquecidos em

boro

ea

remobilizaçåo dos fluidos contendo

Ue

Th e isso ocorrereu de forma

heterogênea no turmalinito e quartzito. Tais fluidos percolaram zonas de cisalhamento

que cortam os diferentes litotipos da área e a relaçäo fluido-rocha encaixante pode ter
causado a variabilidade das razöes isotópicas de Pb nas turmalinas.

De qualquer maneira, as feiçÕes de zoneamento e as formas euédricas a
subédricas das turmalinas sugerem que a fonte geradora de boro é externa (Henry e
Dutrow, 1996), ou seja, poderiam nåo estar associados aos metassedimentos que
afloram no depósito de Salobo 34. Adicionalmente, nåo há referências sobre a presença
de turmalina no Granito Antigo Salobo e portanto näo se pode admitir que a fonte de boro
seja o granitóide arqueano.
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Figura 29- Diagrama 2æPb/ruPb vs. mPb/æ4Pb mostrando a dispersåo das composiçöes
isotópicas de L1 a R das turmalinas do turmalinito (31271) e dos turmalina quartzitos
(31272 e 31276).

Os teores de U3O6 e MgO analisados através de fluorescência de raios X em
xistos, quartzitos e gnaisses da ârea do depósito de Salobo 34, apresentaram
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Os teores de U¡Oe e MgO analisados através de fluorescência de raios X em
xistos, quartzitos e gnaisses da área do depós¡to de Salobo 34, apresentaram
correlaçöes pos¡tivas (Nuclebrás, 1985). Como as turmalinas perlencem a série shorlitadravita e algumas såo zonadas e contém núcleo enriquecido em Mg, isto poderia explicar

a presença de U e as expecionais composições ¡sotópicas de Pb nestes minerais.

A

remobilizaçåo de U

têmperatura que

e Th deve ter ocorrido sob as mesmas condiçóes de

a percolaçåo de fluidos com boro, ou seja, sob fác¡es anf¡bolito.

A

presença de sillimanita na rocha e temperaturas entre 6000 e 550oC (Lindenmayer, 1990)

evidenciam tal metamorf¡smo. Entretanto, a mobilizaçóes de U e Th mais significativas

ocorrem sob condiçóes de

baixa pressáo e temperatura, ou seja, sob baixo grau

metamórfico (Ahmad e Wilson, 1981; Dostal e Capedri, 1978). Dessa maneria, os fluidos
enriquecidos em U e Th devem ter sofrido outra remob¡l¡zação durante o posterior evento

de fácies x¡sto verde que afetou as rochas do Salobo 3A e/ou,
alternativamente, estarem relacionados à colocaçáo do Granito Jovem Salobo
(Nuclebrás, 1985) haja vista a presença de U em fluoritas (antosonitas) associadas a
retrometamórfico

esta intrusão (Nuclebrås, 1985).

5,1,2- Calcoslna

Foram analisados pela metodologia isotóp¡ca Pb-Pb,
calcosina

e

calcopirita extraídos de veios

e

os

concentrados de

vênulas de formaçåo ferrlfera alterada

hidrotermalmente e formaçåo ferrffera, respectivamente.

A

análise do concenfrado

da

isotópicas æPb/ePb entre 274.56

æPb/ePb entre 87.85

e

e

câlcosina de veio apresenta compos¡çóes
366.64, NTPblMPb entre 62.82 e 80.08 e

107.48 (tabela 3). Todas as razöes isotópicas såo muito

radiogènicas e variam aleatoriamente para cada etapa de lixiv¡açåo de Pb.

Os pontos analfticos L1

e R apresentam as composiçöes

isotópicas mais

radiogénicas, mas ambos se alinham com os outros pontos experimentais no gráfico
ñ'PblÃoPb vs æ6Pb/204Pb e såo considerados para o cálculo da idade. Carignan

ef

(1993), Deloule

e¿ a¿

6r.

(1989) e Gariépy ef a¿ (1990) se utilizaram do primeiro lixiviado e

resfduo de suas análises de Pb para a carac'terizaçåo de mineralizações arqueanas dos
grcenstone ôelfs Baby-Belleterre, Abitib¡ e para o metamorfismo arqueano na Província

de Greenville, rospec{ivamente, o que sugere que tais dados podem ser utilizados na
determinaçåo de uma idade.
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No gráfico 2o7Pbl2o4pb vs.'*pb/,oopb da f¡gura 30, as compos¡ções isotópicas de

L1 a R apresentam bom alinhamento e determinam idade de 2762 t lg0Ma para a
formaçäo da mineralizaçåo. os sulfetos de cobre apresentam correlação positiva com os
fluidos enriquec¡dos em u e Th e portanto, eles podem ser contemporåneos. Esta idade,
considerando os erros analíticos, pode ser relacionada com 2850 È 6s Ma definida como
idade da mineralização primária de Cu, Au e U do prospecto Bahia, situado a sul do
depósito do Salobo 3A (Pb-Pb, sulfetos, Mogeout ef at, 1 996b).

A idade obtida para as calcosinas é contemporânea à intrusåo das ultramáficas
acamadadas do Complexo Luanga (2764

r

6Ma, U-pb, zircåo, Machado et at., 1gg1); ao

metamorfismo fácies anfibolito identificado nos anfibolilos do salobo (2761
zircões, Machado ef

*

3Ma, u-pb,

at, 1991); à intrusåo de veios graníticos nos anfibolitos do salobo

(2758Ma, U-Pb, zircóes, Machado et al., 1991) e ao vulcanismo bimodal do Grupo Gräo
Pará (27 59 2Ma, U-Pb, zircóes, Machado et at., 1991; 27 58 39Ma U-pb, zircöes,

t

Wirth ef af, 1986 ou ainda

r

27

57 r. 1BMa, pb-pb, zircóes, Macambira ef a/., 1996), o que

evidencia a intensa mov¡mentação da crosta arqueana na regiåo.
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Figura 30- Diagrama isotópico de Pb mostrando a ¡dade obtida na calcosina.
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O diagrama 20uPb/2*Pb vs. mPb/2oapb da figura 31, sugere que tanto os sulfetos como
os fluidos com u e Th presentes na mineralizaçåo de cobre do depósito de salobo 3A
possuem uma fonte similar, porque os pontos exper¡mentais estão alinhados.

ll
/'

,'/./

^o
IL
{.
o

too

(\¡

-o
oOO

o
C!

_..,/,1
96

c/ìl_

c_ì

(.

)s tt\,A

lA..

',-"'ít
o4

270

sto

330

206Pb.t2o,4Pb
Figura 31- Diagrama isotópico de Pb mostrando o equilíbrio entre a calcosina e o fluido

enriquecidoemUeTh.

5.1

.3- Calcopirita

A análise isotópica do concentrado de calcopirita apresenta razöes isotópicas
MPbtzj4Pb entre
286.04 e 240.81 , 2oTpblmopb entre 66.12 e 67.66 e 2æpbloapb enrre
49.67 e 50.51. Estes dados mostram que as composiçöes isotópicas de L1 a R var¡am
de forma randômica a cada etapa de lix¡viaçáo (tabela 3).

Os pontos analíticos das calcopiritas nâo se correlacionam em nenhum dos
diagramas de Pb, pois não sáo colineares. No diagrama 207pbFo4pb vs. ,oupb/røpb da
figura 32, os valores de L2 e R são os mais desalinhados e a idade de 2278 12OO Ma

i

mostra o desequilíbrio das composiçöes isotópicas e/ou aberlura do sistema isotópico de
Pb. No diagrama 208Pb/20aPb vs.206pb/20apb da figura 33, o espalhamento näo-colinear

dos pontos analíticos indica desequilíbrio entre o mineral sulfetado e o fluido enriquecido

emUeTh.
Por outro lado, ao se plotar todos os pontos experimentais da calcosina em
conjunto com os da calcopirita no gráfico 2o7pbl204pb vs. ,06pb/æapb, obtem-se 2 grupos

6-s

distintos dispostos quase que paralelos um ao outro conforme ilustra a Figura 34 e isto
poderia sugerir que os dois minerais apresentam idades similares.

1¡7 (\

Ê

I

c!
Â

óó.ó

o,

È
o
N

tr/

66.2

IDAOE: 2279 +l- 12OOMa
r.^\rll!)l'll.t
tr!

I

¿t5.4

ó5.O

234

2o6Pbt204Pb

Figura 32- Gráfico 2o7Pbfo4Pb vs. 206Pb/20aPb mostrando o desalinhamento dos pontos
experimentais da análise dos lixiviados de calcopirita.
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Figura 34- Diagrama ¡sotópico de Pb sugerindo paralelismo entre as compos¡çöes
isotópicas dos lixiviados da calcopirita e calcosina.
Cabe lembrar que os sulfetos estudados eståo presentes em fraturas, planos de

clivagens de minerais, cordöes sigmoidais ou estão disseminados na rocha. Estas

texturas säo entendidas

como

associadas

a

transformaçöes pós-deposicionais

relacionadas aos cisalhamentos sucedidos na regiåo do depósito do Salobo 3A, que
geraram condições para a remoblizaçåo, aprisionamento e precipitaçåo das soluçÕes
sulfetadas. Dessa maneira, a variaçåo aleatória das composiçöes isotópicas de Pb das
calcosinas e calcopiritas pode ser reflexo da açåo desses cisalhamentos e representar
uma abertura parcial do sistema isotópico de Pb. Neste caso, a idade de 2762

* 1BoMa

obtida para a mineralização de cobre deve ser tomada como referência para a época da
sua deposição.

A presença de composiçöes isotópicas extremamente radiogênicas encontradas
nos minerais sulfetados pode sugerir a presença de fluidos enriquecidos em U e Th que
foram remobilizados juntamente com os sulfetos até a sua precipitaçåo ou sugerir

presença de inclusÕes

U e Th nestes

minerais. Análises quantitativas através de

microssonda eletrônica ou análise por microscopia eletrônica podem elucidar estas
sugestÕes.

6'l

5.1.+ Magnel¡h e rccha lotal

As análises isotópicas de Pb dos lixiviados de magnetitas, proven¡entes dâ
formação ferrífera bandada e brechada (F50/90.10m, ligura 22) apresentam
composiçôes isotópicas de Pb sem variação sistemática. As razões ¡sotópicas
*Pb/ruPb estão no intervalo enfie 22.52 e 223.08; mTPblMPb entre 16.44 e 42.67 e
æPb/Ð4Pb entre 38.96 e 105.41. As composiçóes isotópicas da análise por
dissoluçáo
total da magnetita total (MTB) e rocha total (MTRT) desta mesma formaçåo ferrífera
também säo mu¡to radiogênicas (tabela 3). A presença de m¡nerais enr¡quecidos em
urånio como uraninita, alan¡ta, apatita (Réquia, 1995) e prováveis minerais ou fluidos
enriquec¡dos em tório contr¡buem para a concentraçäo de U e Th neste mineral.
O diagrama æ8Pb/ePb vs. *Pb/2øPb da f¡gura 35A demonstra que tanto a rocha

total quanto as magnetitas lixiviadas

(Lf a R) e a

magnetita analisada através de

dissoluçáo total estão razoavelmente alinhadas. lsto sugere s¡tuação de equilíbrio entre
os fluidos portadores de U e Th e as magnetitas.
No diagrama isocrônico NTPblm Pb vs. 2mPb/2*Pb

da figura 358, os pontos

analíticos estäo desalinhados e tal comportamento dificulta a obtençåo de uma idade e
portanto, os valores aqui obtidos, servem apenas como referência para os eventos que
ocorreram no Salobo 34.

O alinhamento dos pontos de L2 ao L6, MTRT e MTB determina ¡dade de
referência de 2172 È 230Ma. Outro alinhamento é identificado com os pontos analíticos
do intervalo de L3 ao R e a errócrona obtida é de 2776

t

240Ma.

Do exposto, é evidente que o sistema isotópico de Pb da magnetita foi afetado
pela açåo de pelo menos 2 fases de cisalhamentos, sendo que

a última remobilizou

minerais sulfetados e ouro para zonas de fraturas da rocha. Como dever-se-ia obter
única idade com os lixiviados da magnetita, sugere-se novas análises isotópicas de Pb

com este mineral para elucidar o evento que a afetou.

As

at¡vidades

de

estruturaçäo tectônica

no Salobo 3A atuaram de

forma

heterogênea (Siqueira, 1990; Sique¡ra 1996; Pinheiro, 1997) e a ¡dade de referência mais

jovem,2172 + 230Ma está indicando a atuaçáo do evento Transamazônico nessa região.

As idades de 1903

*

35Ma e 2022

t

73Ma (K-Ar em minerais, Tassinari et. al, 1982)

obtidas em xistos do depósito de Salobo 3A foram interpretadas como relacionadas à

época de estabilidade tectônica na região mas, alternativamente, elas podem estar
representando a açäo de cisalhamentos rúpteis-dúcteis que afetaram o norte da PMC.

A ¡dade arqueana (2776 x 24OMa) é ainda mal def¡nida e pode estar refletindo
uma abertura do sistema isotópico de Pb devido a ação dos c¡salhamentos na regiåo.
Por outro lado, esta idade é coerente com o que se esperaria para a deposiçåo das
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formaçöes ferríferas, visto que os minerais de cobre do Salobo eståo parageneticamente
associados com as magnetitas (capítulo 4).
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A) Diagrama isotópico de Pb para os lixiviados de magnetita, rocha total e
magnetita total. B) Gráfico 208Pb/2o4Pb vs. 206Pb/204Pb mostra o alinhamento regular dos
Figura 35

pontos anal¡ticos.

Tabela 3- Resultados das análises isotópicas de Pb em minera¡s e rocha total dos l¡totipos do
Grupo lgarapé Salobo e complexo Xingu.

Abreviaçôes: Turm= turmalina,,BlF= Formação fenífera bandada e brechada, Qzto= quartzito; FF= Formaçáo
ferrífera; Gr= grupo;
FFA= Formaçâo fenífera alterada;L1 ao L6= lixiviados, R= resíduo, h= hora, m=minuto, ¿= ¿¡is, q=quente, CpË
òomplexo;
MTRT= rocha total; MTB= magnet¡ta total, MT= magnetita; f=frio, s/d= sem detecçäo no especrómei. à"
m"r.".
Composiçôes isotópicas foram corrigidas para fracionamento de 0.i2% u.m.a-r_
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5,2- Resultados e discussões das análises Sm-Nd.

A sistemática Sm-Nd foi aplicada em 6 amostras de gnaisses de composição
tonalítica pertencentes ao Complexo Xingu (F241251,4m, F147132.7m, F19/259.06m,
F191258m,F121498.3m e F143l303.3m) e 2 amostras de xistos do Grupo lgarapé Salobo
(F23i31 0.6m e F59i204.35m).

As análises Sm-Nd foram executadas para determ¡nar as idades modelo manto
empobrecido dos gnaisses, visando caraderizar a idade méd¡a dos protól¡tos dessas
rochas. Adicionalmente, com

a elaboração das isócronas de rocha total (gna¡sses) e

mineral (xistos) procurou-se determ¡nar as ¡dades dos eventos metamórficos associados
ao depósilo de Salobo 34.

A descriçåo pehográfica dos gnaisses e xistos analisados consta do capitulo 4 e
os resultados analíticos acham-se na tabela 4.
5.2.1- Gnaisses

As idades modelo manto empobrecido (TDM) calculadas através da equação de
DePaolo (1981) para os gna¡sses situam-se no intervalo detempo entre

3,ll e 2,92

Ga.

Os resultados de €r.:¿ calculados para â época da formação dos gna¡sses (2859 + 2Ma,
U-Pb em z¡rcões; Machado ef a/., 1991) sugerem fonte de proveniência mantélica, pois

os

tNd variam entre +1,02 e -1,08 (tabela 4) e todos são muito próximos de zero. lsto

confirma que o evento entre a época de diferenc¡açäo manto-crosta e a formação da
rocha foi mu¡to curto. Dessa forma, a h¡pótese proposta por Lindenmayer (1990) de que

os gnaisses do Salobo 3A formaram-se a partir de fusáo parcial de rochas continenta¡s,
caracterizada pelo enriquecimento em LREE, sutil anomalia negativa de Eu, razões l(Rb

em torno de 221 e imobilidade dos elementos terras-raras depois da formação dos
gnaisses foi determinada sem se considerar o curto intervalo de tempo de diferenc¡açäo
manto-crosta e a formaçäo destas rochas.

Os evenlos

metamórficos

que se sucedem numa reg¡åo promovem o

fracionamento da Êzâo Sm/Nd e isso pode mostrar a atuação de uma influência crustal

nas rochas, porém, ela é tardia a sua formação (Hamilton ef a/., 1983). No caso da
amostra F241251.4 que indicou valor de tHa de -7,02, anômalo ao padrão regional,
poderia ser considerado que a açáo de eventos metamórfìcos posteriores tornou o valor
de tñd ma¡s negativo.
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As idades entre 3.04 e 2.9 Ga e os valores de tH¿ de -3 a +2, obtidos por Sato e
Tassinari (1996) para o Granodiorito Rio Maria e gnaisses do Complexo Xingu, situados
na porçåo sul da Provincia Mineral dos Carajás em conjunto com os dados obtidos aqui
indicam a atuaçåo de um processo de acreçåo continental para a porçao norte dessa
província durante o intervalo de 3,1 1 a2,92 Ga.

A figura 36 ilustra a evoluçåo isotópica do Nd em funçäo do tempo geológico
mostrando a variaçåo do

t ru¿ para as amostras dos gnaisses.
ENd x T (Ga)

3.5

4;5

,rl
uol
T (Ga)

36- Diagrama rru¿ X T (Ga) de DePaolo (1981) para os gnaisses do depósito de
Salobo 34. Nota: azul clara=F191258 amarela=F19/259.06; vermelha=F121498.3;
Figura

vinho=F1 43/303.3; azul marinho= F241251.4 e rosa=F 147 132.7

Adicionalmente,
gnaisses de 1837

foi

.

determinada uma idade Sm-Nd em rocha total para os

t l60Ma, 1143Nd/14Nd)o

=0.50956 e MSWD=8.7639 (Figura 37). Esta

idade está correlacionada, temporalmente, com

a

açäo do evento Transamazônico ou

com a época das intrusões dos granitóides anorogênicos da PMC e pode refletir o evento
de fácies xisto verde que afetou os litotipos do depósito do Salobo 34.
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5.2.2- XÅçfos

O pontos analíticos
relativos aos minerais

e rocha

total dos xistos quando
0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.12 plotados no diagrama
143Nd/144Nd
vs. 147Sm/144Nd da figura 38, determina idade isocrônica de 2426 t i3Ma,
(143Nd/144Nd)s

de 0.50936 e MSWD de 0.6484 que pode ser a ¡dade de formaçåo desses

minerais.
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Figura 38- Diagrama isocrônico
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Alternativamente,

esta

idade

pode ser relacionada com

a

reomogeneizaçäo isotópica do

sistema Sm-Nd nos xistos durante o evento de reativaçåo tectônica que promoveu o
desenvolvimento do sistema transcorrente Cinzento e Carajás sob condiçöes rúpteisdúcteis a rúpteis, conforme descrito por Pinheiro (1997).
Este evento deve ter afetado as idades Rb-Sr obtidas em basaltos

t 34Ma,
situados a norte da PMC e em gnaisses do Complexo Xingu (2480 t

Grupo Gråo Pará (2497
Barros et a1.,1992)

t

e riolitos do

62Ma, Olszewski et a1.,1989), gnaisse Estrela (2527

40Ma Montalvåo et a|.,1988) localizado na porçåo sul.

Iabela 4 - Resultados analíticos obtidos através da metodolog¡a Sm-Nd em gnaisses do Complexo
Xingu e xistos do Grupo lgarapé salobo.
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5.3- Resultados e dlscussões das a¿álises isofópicas Rb_S/.

A metodorogia Rb-sr em rocha total foi aplicada em um conjunto de 7
amostras
de gnaisses. As descrições petrográf¡cas encontram-se no capítulo 4 e os
resultados
analiticos estão na tabela 6.

Tabela 5- Resurtados das anárises Rb/sr em rocha totar nos gnaisses
do comprexo
Xingu.

-'Rbr-sr Eno

- Srf"Sr

Erro

o.6732
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o.t4792

0.00010
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0.E5995
0.97358
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.3440

81 .41
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.75940

o.7979'l
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No diagrama isocrônico da figura 39, as 7 amostras analisadas através
da
metodologia Rb-sr em rocha total determinaram uma idade cle 2136 +
21Ma com
MSWD de 18.097 e razão iniciar (ri) de 0.728. Esta idade é ¡nterpretada
como
relacionada ao evento metamórf¡co fácies xisto verde. A amostra F147lsg.zs
näo loi
computada porque está totalmente desalinhada.
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Figura 39 - Diagrama ísocrônico Rb-sr para os gnaisses da área
do depósito do sarobo
34.
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A alta razáo inicial (0.728) apresentada pelos gna¡sses do Salobo 3A reflete que o
evenlo de 2.1 Ga afetou rochas com v¡da crustal significativa.
Adicionalmente, Gomes

(2029

t

ef al. (1975) encontraram idades Transamazônicas

21Ma, rocha total, Rb-Sr

e

1989

r

77Ma, anfibólios, K-Ar) em gnaisses do

Complexo Xingu situados a NE do depósito do Salobo 34.

Desta maneire,

o

evento Transamazônico desenvolveu importante papel na
Província Mineral de Carajás, gerando fluidos metamórf¡cos associados ou nåo à

atuação

de

que afetaram as rochas regiona¡s e

cisalhamentos rúpte¡s-dúcteis,

promoveram, pelo mênos em parte, a remob¡l¡zaçáo e reconcentraçåo dos minera¡s de
minério em zonas de cisalhamento.

5.¿t-

Resultados e discussões das a¿álises S¡lSr.

5.4.1- Turmalinas

A determinaçáo da composição isotópica do Sr foi efetuada em concentrados de
turmalinas de turmal¡na quartzitos do Grupo lgarapé Salobo e Complexo Xingu. Os
resultados encontram-se na tabelâ 5.

Tabela 6- Resultados obtidos para as razÕes 87SrÆSr das turmalinas.
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I

13ø42

I

urm qzto
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Nota: Turm= turmalina; gn= gna¡sse; qáo=quartzito; Cpx=Complexo; Gr=Grupo.

As razðes'TSrPSr såo elevadas e islo sugere que a turma¡¡na está assoc¡aOa a
rochas com vida crustal significativa. A ausência de dados de razóes iniciais de sr
referentes aos Granilos Antigo Salobo
isotópica.

e Jovem Salobo

¡mpede qualquer conelaçäo

5,4.2- Carbonalos

de

A determinaçåo da composição isotópica de Sr foi efetuada em 4 concentrados
calcitas de veios que cortam as estruturas dos xistos. Os resultados das razöes

87SrÆSr

acham-se na tabela 7.

Tabela 7- Resultados ttsrÆSr para calcitas de veio hospedadas nos litotipos Grupo
lgarapé Salobo.
SPR

N" Camoo

13446

F66t422.3

13447

F

13448

F41t327 .7

1

3449

154t466.54

147t260.64

Rblmmì
F,FdrÍbra 0.0

Sr loo.nl

13.5

v. t.+1¿Þ

ro
0.00006

F.Fenfiera 0,0

132.4

u.I óv24

0.00006

F.FenlÞra
alteËda

2.4

100.2

0.74631

0.00010

antoolo

0.0

50.0

o,75757

o.00010

Litot¡m

1

xisto

Como os cårbonatos possuem baixos teores de Rb pode-se cons¡derar os valores
obt¡dos como próximos da razáo inicial de Sr dos fluidos hidrotermais. Neste sentido, a

grande variaçáo observada nas razðes isotóp¡cas tSrFSr

é

relacionada com fonte

crustal.

Os veios de carbonatos, de forma geral, concentram-se em sítios intensamente
fraturados e de maneira localizada, const¡tu¡ndo o último evento. Localmente, os
carbonatos aparecem associados com cristais de sulfetos, o que permite considerar que
durante este evento ocorreu uma pequena remobilizaçåo da mineralizaçáo sulfetada.

CAPíTULO 6

6- CONSTDERAçÖES FtNAIS

A aplica$o dos sistemas Pb-Pb, Sm-Nd e Rb-Sr nas rochas e minerais do
depósito do Salobo 3A permitiu considerar que a mineralizaçåo de cobre teve uma
evoluçåo metalogenética complexa, envolvendo diversos eventos geológicos tais como
cisalhamentos associados a metamorfismos de fácies anfibolito alto, reat¡vaçóes
tec{ônicâs

e percolaçåo de fluidos hidrotermais que preencheram zonas cisalhadas e

provocaram a remobilizaçáo da mineralização do Salobo 34.
Com base nos dados geocronológicos obtidos e nos dados referidos da literatura,

a evoluçåo da regiåo que envolve o depósito do Salobo pode ser sumarizada como
segue:

3100 -2900 Ma

Época

da

diferenciaçáo manto-crosta

e

cristalizaçåo do

embasamento tonalito-gnáissico;
2850.2750 Ma

. Vulcan¡smos e deposiçáo das sequências Salobo, pojuca e Gråo
Pará em ambiente continental e desenvolvimento da mineralização
primária de cobre com enriquecimento de U e Th;
. Metamorfismo de fácies anfibolito alto no Grupo lgarapé Salobo;

2600 - 2500 Ma

Processos

de

reativação tec{ônica associados

a zona de

cisalhamento Trânscorrente Carajás-Cinzento e instalaçåo do Granito
Antigo Salobo;
2500 - 2400 Ma

Metassomatismo envolvendo percolação de fluidos enriquecidos em
boro, U e Th com a precipitaçáo de turmalinas;

2200 - 21OO Ma

Processos

de

âlteração hidrotermal (cloritizaçåo) associados a
metamorf¡smo fácies xisto verde, afetando as formações ferrfferas e
remobilizando sulfetos enriquecidos em U e Th, ouro e molibdenita;
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O ambiente geodinâmico no qual se depositou a bacia de Carajás foi interpretado

como uma bacia extensional do tipo nñ continenlal por Lindenmayer (1990) e Pinheiro
(1997) ou bacia do lipo pull apart pot Naújo e Maia (1991), Costa ef a/. (1994) e Siqueira
(1990 e 1996).

As composiçóes isotópicas de Pb obtidas em sulfetos pr¡mários e magnetitas såo

fortemente radiogênicas

e

indicam que

a

mineralização sulfetada depositou-se em

amb¡ente continenlel.

As similarldades observadas entre as rochas vulcånicas básicas da região do
Salobo 3A e as vulcân¡cas bimodais do Grupo Grão Pará såo o enriquecimento em
LREE, Ti, K, anomal¡a negativa de Eu, bem como as assinaturas isotópicas do Grupo
Grão Pará, tais como razóes 87sr/ssr próximas a 0J057 e eNd variáveis entre -7.0 e +4.6,

sendo o en¿ médio de aproximadamente 0.6 (Gibbs et a¿, 1986), indicam que estas

rochas sofreram contaminaçäo da crosta continenlal. A ausência de rochas de
composição intermediária desfavorece a associação com ambientes de zona de
subducção.

Adicionâlmente, as idades de 2776 + 240Ma e 2762

t

180Ma determinadas em

magnetitas e calcosinas, respectivamente, indicam a contemporaneidade da deposiçáo

do Grupo lgarapé Salobo e da mineralização do depósito de Salobo, evidenciando uma
or¡gem singenética para a mineralização e corroborando com as evidências de Farias e
Saueressig (1982).

A bacia foi, posteriormente, submetida a reativaçóes tec{ônicas, com a instalação

do sistema transcorrente Carajás-Cinzento, cuja estruturaçäo rúptil é subparalela às
estruturas dúcteis pré-existentes no embasamento cristalino e no Grupo lgarapé Salobo.
A progressåo dos cisalhamentos promoveu a inversåo da bacia e formaçåo de bacia do

tipo prdl apart ao longo do cisalhamenlo principal de direçäo WNW-ESE. Este evento
estaria relacionado com a remobilização de fluidos mineralizantes com Cu, Au, Mo, que
se acumularam no Salobo 34.

As evidências isotópicas dessas reativaçóes tectônicas sugerem que elas
ocorreram desde 2.6 até 2.0 Ga e em períodos curlos e bem definidos no tempo
geológico:

.

Ma
o 2400 Ma

formação das turmalinas;

o
o

atuaçáo do evento Transamazônico associados a
metamodismos fácies xisto verde que afetou os

2573t2

2172 É 230 Ma e

2135x21Ma

intrusão do Granito Antigo Salobo;

litotipos do depósito de Salobo.
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As idades Transamazônicas såo relacionadas ao metamorfismo de baixo grau e a
remobilizaçáo dos sulfetos de cobre, ouro, molibdenifa deve ser, pelo menos em parte,
associada a este evento.
Desta maneira, as análises isotópicas efetuadas neste trabalho corroboram com o

modelo de deposição singenética para

enriquecimento

a

mineralização de cobre

do Salobo

com

em U e Th, que,

reconcentraçöes associadas

a

posteriormente, sofreu remobilizaçðes e
zonas de cisalhamento e nåo corroboram com os

modelos que admitem uma origem epigenética do cobre relacionada com zonas.de
cisalhamenlo.
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ANEXO 2
2.1- Dados gerais das amostras da Provfncia Mineral de Carajás analisados pelos
métodos K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd e U-Pb, até 1997.
2.2- Dados analíticos K-Ar.
2.3- Dados analft¡cos Rb-Sr.
2.4- Dados analíticos Sm-Nd.
2.5- Dados anallticos U-Pb.

2.1- Dados gera¡s das amostras da Província Mineral de Carajás anal¡sados pelos métodos K-Ar, Rb.Sr, Sm-Nd e
U-pb, ãté 1997
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