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Francisco, no Estado da Bahia, foi definido um grupo de rochas supracrustais vulcanc- sedimentare s fortemente deformadas e intrudidas por domos grg
nito-gnáíssicos, que vieram a caracterizar o "Greenstone Be1t" do
infeRio ltapicuru, de provável idade Àrqueana ou Proterozóica
rior,
Na porção noldeste do Cráton do São

A seqüência vu lcano- sed imentar compreende extensos deI
localizados
rames de rochas basáIticas e conplexos lenticulares
constituídos por lavas e rochas piroclásticas intermediárias à áci
das. A sedimentação química e detrítica imatura se faz presente ao
Iongo de toda seqüência associada ao vul-canismo máfico, intercalada e mesctada ao vulCanis¡no félsico e formando cobertura. ESta seqüência vul-cano-sedimentar encontra-se metamorf izada regionalmente na fácies xisto verde e anfibolito baíxo.
As principais mineralizações auríferas estão restritas
à parte sul deste terreno vulcano- sed imentar, encontrando-se ao
longo de um "trend" de cisalhamento de <lireção geral E-W e com

mais 9,5 km de extensão, denominado Faixa Weber, onde se localiza a Mina Fazenda Brasileiro. As mineralizações pertencem à Seqüên
cia Fazenda Brasileiro e hospedam-se em um quartzo - clorita xisto
portador de magnetita, denominado "xisto magnético'l , e corpos lenessencia Imente
ticul"ares de um.a rocha brechada, de composição
quartzo- fe ldspát ica (brecha qua rtzo- feld spát ica ) ' O ouro aparece
nestas rochas no seu estado nativo associado a sulfetos, principal
meñte arsenopirita e pirita, e secundariamente disse¡ninado em
veios de qlrartzo de colocação tardí4.
Os estudos de ínclusões fluidas se concentraram ao loA
go das zonas mineralizadas da Mina Fazenda Brasileiro, especialme¡

te na brecha quartzo-feldspática e veios de quartzo, onde tanto
inclusões consideradas primárias como secundárias foram selecionadas, descritas e submetidas a estudos de microtermometria e anali-

sadas por espectroscopia Raman.
Os resuttados dos estudos de mí crotermome tr ia e espectroscopia Raman em incLusões fluidas carbônic.as e aquo-carbônicas permitiram definir os fluidos mineralizanÈes como soluções

(o'85 - 0'90
quentes (> 4oooc), de densidade relativamente alta
g/cm3), inicialmente compostas por co2 (89'7 - A5'4 molesE) e pequenas quantidades de CH4 e N2' que evoluem com o abaixamento da
temperatura (25O - 30OoC) e a5cenção crustal para soluções que tol
nam-se gradativamente mais aquosas (4O a 62'5 moles% de Hro) e de
baixa salinidade (< 10 eq.E Nacl).
Através das isócoras dos fluidos das inclusões carbôni
cas e aquo-carbôn icas , juntamente com dados da paragênese mineral
sugere-se a existência de pelo menos dois períodos de deposição
do ouro: (r) ¡eo - 491oc e 2-2 - 3.2 kb na brecha quartzo- fe ld spá270 tica e veio de quarLzo com arsenopirita e pirita et (2)
3oooc e I.2 - )..4 kb no veio de quartzo maciço.

da solubilidade de
complexos auríferos, nas características químicas dos fluidos nineralizantes, na paragênese de minério e na razão Au/As' asdumecomo tio-complexos do ti
-se que o ouro deve ter sido transportado
2
po au(ris) , t um <nslo, e Au2(HS) ,s- por soluções redutoras (razão tH2S,/tso4 alta) e com pH em torno dâ neutralidade ou fevemente alcalino.
Baseado em estudos experimentais

condições para
a precipitação do ouro foram atingidas devido às reações fluido/ro
cha que levaram ao decréscimo na atividade de S-2 com a precipitação dos sulfetos metáticos (arsenopirita, piríta, pirrotita' etc) '
Nos estágios de colocação dos veios de quartzo tardios acredita-se que a deposição do ouro tenha ocorrido pela introdução de Hro
no sistema, causando a diluição de Co, diminuição do pH' oxidação
e conseqüente desestabilização dos compl-exos transportadores destè meta I
Nos estágios mineralizantes iniciais,

A origem metamórfica-destes fluidos

miheralizantes

é

entendendotanbém indicada pelo estudo de inclusões fluidas,
-se que possam ser derivados a partir de processos de devolatíliza
ção das seqüências mais basais do "greenstone belt"' capaz de pro-

salinidade,
duzir fluidos carbônicos e aguo-carbônicos de baixa
que posteriormente migram através de sítios estruturais favoráveis
causam fraturamento hidráu1ico e depositam seu conteúdo netálico'

FinaLmente, tornou-se aparente que os resultados e co!
clusões obtidas neste estudo estão de acordo com trabalhos de mesma natureza

realizados

em

diversos depósitos de ouro em terrenos

grani to- "greenstone rr arqueanos.
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In the northeast portion of the São Francisco craton'
inthestateofBahia,agroupofhighlyfoldedsupracrustalrocks
and later
surrounded by oval . granite-gneiss domes was defined
known as the Rio rtapicuru Greenstone Be1t, of probable Archaean
or Proterozoic age.
imentary sequence of this bel-t comprises
Iarge basaltiÕ flows together with lenses of lavas and pyroclastic
rocks of intermedíate to felsic composition' Clastic and minor
chemical sediments occur throughou! the whole sequence and in the
This whole
upper part they form thick individualized horizons '
sequence was regíonally affected by a metamorphism of greenschist
to lower amPhibolite facies.
The vulcano-

s ed

In this region the main gold mineralizations occur in
being
the southern part of the Rio ltapicuru Greenstone BeIt'
restricted to a shear zone, called raixa weber, which extends foÏ
Fazenda
over 9.5 km al-ong its E-W strike, and in which Lhe
Brasileiro Mine ís situated. The mineralizations are enclosed in
magnetitethe Fazenda Brasileiro Sequence and are hosted by a
-bearing guartz-chlorite schist ( "magnetic schist")' as well as
bodies
discontinuous and strongty deformed l-enc t i cu lar- shaped
(quartzofeldsphatic breccia) '
composed solely of quartz and feldspar
Gold occurs in its native state associated with sulphides ' notably
late
arsenopyrite and pyrite, and secondarily disseminated in
quartz veins.
Fl-uid inclusion studies were carried out on mineralized
the
samples (quartzofel-dsphatic breccia and quartz veins) of
describing
Fazenda Brasileir:o Mine with the aim of selecting and
b'y
primary and secondary inclusions ín order to analyse them
microthermometry and Raman spectroscopy '
Based on the

mi

crothermometr ic and Ranan spectroscoplc

dataofcarbonicandHro-Co?inclusions,itwaspossibletodefine
the mineralizing fluids as retatively dense (o'85 - o'95 g/cm3 )and
hot (> 4oooc) soLutions composed essentially of co2 (89 '7 - 85'4
mol?) and minor amounts of cH4 and N' which .gradually evolved to
(< 10
more aqueous fluids (40 to 62'5 molå Hro) of 1ow salinity
wtÈ NaCI) at lovrer temperatures (250 - 3oooc) and higher crustal
levels
the
The isochores of the carbonic and H2O-CO2 fluids'
temperature of totaL homogeneization and rnineral equilibrium in
the ore paragenesis, point to at l-east two periods of gold deposition i
and
(1) 3BO - 49IoC and 2.2 - 3.2 kb in the quartzo fe Id sphatic
and
arsenopyrite - pyrite quartz veins and; e) 27o - 3oooc
I.2 - L.4 kb in the massive guartz vein'

Basedonexperimentalworkinthesolubilityofgold
ore
compl-exes, chemical characteristics of mineratizing fluids'
speculate thât
parageneçis and Au/Ag ratio, it was possible to
slightly
gold could be transported by reducing (high tH2S/tso4) '
neutral to alkaline solutions, as thio-complexes such as au(HS)r'
HAu(HS); and eur(us) rs-2.
In the earliest stage of mineralization' conditions of
gold deposition were probably attained due to fluid/rock reactions
which fed to a decrease in the activity of s-2 by precipitating
sulphides (arsenopyrite, pyrite, pyrrhotite' etc) '
The predominance of the H2o regime over the co2 regime
Col dilution'
aÈ higher crustal }evels might have been the cause of

decreaseinpHandoxidationand,aSaconsequence,tìreprecipitation
of gold.
Thefluidinclus.iondalaalsosuggestametamorphic
the
origin for the mineralizing fluids, most likely through
r:y
devoLatilization of the basal sequences of the vo lcano* sed imenta
low
pite. the devolatílization process would be able to prodr¿ce
through
satinity, HZO-C)| fluids which would later migrate
favourable structural sites and deposit their metal content '

Comparing the results of the present study ' it is apparent

thatthedataobtainedandconclusionsreachedagreewith
the same nature carried out on other gold deposits of
granite-greenstone terrains

work of
similar
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Arcabouço Geológico

A porção do Cráton do São Francisco' ao norte de Feira de Santarl6 1ea), entre a Serra de Jacobina e a Bacia Sèdimentar
por
de Tucano, é ocupada por uma grande estrutura que se extende
4okm
mais de Lo0km no sentido N-S em uma área com largura média de
onde afloram os terrenos grani to- " green stone " do Rio rtapicuru

(r'igura 1)

(MASCARENHAS, 1973) '

Nestes terrenos, domos de rochas granito-gnáissicos asulonggdos no sentido N-S e circundados por cinturões de rochas
pracrustais, determinam os traços geológicos mais gerais da área'

oscinturõesderochassupracrustaissãosincljnórios
predomicontendo seqüências vulcano- sed imentares metamorfisadas
difunantemente na fácies xisto verde e mostram uma relação muito
(KTSHTDA'
sa na passagem para os terrenos gnáissico-migmatíticos
conl-979). Além disso, as relações de contato entre os diferentes
juntos litológicos se encontram obliterados devido aos falhamenprovocatos, intrusões e principalmente às inversões estruturais
(KrsHrdas por urna série de dobramentos que afeiaru* a següência
DA, 1979 e SILVA, 1983).
(1980)
De acordo com KTSHTDA (1979) e KISHIDA & RIcCIo
do
que originalmente descreveram os terrenos graniÈo-"greenstone"

em
Río ltapicuru' as rochas suþracrustais podem ser enquadradas(2)
(ovll);
três domínios distintos: (I) Domínio vulcânico Máfico
(DS) (Fi
Domínio Vulcânico Fé1sico (ÐvF) e; (3) Domínio sedimentar
gura 2).

o

DvM

é constituído

de

metabasaltos com feições geoquj
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micas anáIogas à de toleiítos de assoalho oceânico, que ocorrém em
suCessões de derrames de espessuras ainda desconhecidas ao longo
de consideráveís distâncias. As lavas basálticas apresentam tanto
fácies maciça quanto almofadada, sendo comum a ocorrência de "pi1lows" e brechas de fluxo quase sempre deformadas por tectonismo '
Rochas com textura ofítica a sub-ofítica aparecem com maior freqüência, sendo os tipos porfiríticos, amigdaloidais e varío1íticos
mais subordinados.
As intercalações mais comuns no DVM são metapelitos
grafitosos. "chert", formações ferríferas bandadas' mármores dolomíticos, a}ém de '¡si}ls" com lOO a 200 m de espessura de composição gabróica.
rrcreenstone
Desles últimos destaca-se no setor sul do
Iìelt" do Rio ltapictlru o "sill" gabróico diferenciado da Faixa
hospedeira das
Weber (Figura 2), por se constituir na principal
mineralizações auríferas, conforme será descrito em seções poste-

riores deste trabalho.
contraste com as seqüências máficas' o DVF é mais
restrito (não chega a constituir 1O? da área de afloramento) ' e ca
constituídos
racteriza-se por apresentar complexos lenticulares
por rochas calco-alcalinas similares à de Margens Continentais' englobando lavas andesíticas e dacíticas, rochas piroclásticas féIsicas
(aglomerados andesíticos/dacíticos ao lado de tufos) e intercala(KrsHrDA' 1979 e TEfxETRA'
ções de rochas sedimentares clásticas
Em

I984 )

.

Através da sucessão supracrustal' particulôrmentê nos
níveis estratigráficos mais elevados. ocorren espessas seqüências
e!
dè metassedimentos clásticos deformados, de granulação variando
tre fina e muito grossa, representadas nos mapas geológicos como
domínio sedimentar ( nigura 2).

'
De um modo mais amplo, o DS pode ser subdivídido em
(t) Arcósio
dois tipos de associações de acordo com KISHIDA ' lg7g:
- conglomesiltitos)
(arcósio, arenitos, arcosianos. argilitos'
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-

geoìógico regional, set0r centro sul do ItGreenstone Bel.tt' do Rio Itapicuru com local!
1= Sedinentos Fanerozóicos (Bacia de Tucano);2 = Gnaisses,
granitos e migmatitos; J= Intrusivas náticas; 4 = l'letaconglo¡nerados; ! = Mármeres dolomíticos; 6 = Domínìo Sedinentari ? = Domínio Vulcânico Fólsicoi I = Domínio Vulcânico 14áfico;
9 = Zona de falha; I0 = Falha normal; lt: lilina Fazenda Brasileiroi l2 = (t) taixa da [4ansi
nha; (2) Faixa |/eber. (lEIxtIRA et alii, no prelo).

Mapa

zação da Faixa lJeber. Legenda:

T6

rado ( microconglomerado" , aorrglo*erados e arenitos arcosianos grog
seiros) e¡ (2) grauvaca (alternância de Leitos de grauvacas e foIhelhos escuros com intercalações locais de brechas intraformacionais) - pelito (alternância de leitos de argilitos e siltitos bem
laminados). Em geral, a associação grauvaëa - petito é mais fina e
grafitosa, quase sempre associada e recobrindo o DvM, enquanto a
associação arcós io-cong lomerado é mais grosseira, quartzosa, geraf,
mente associada e recobrindo o DVF (KISHIDA, 1979).
Rochas plutônicas de composição tonalítica a granodiorítica ocorrem em forma de domos etípticos de dimensões que variam
de 5 a 5O kn, senclo geralmente intrusivos no domínio máfico e mais
raramênte cortam as seqüências superiores, Em geral as partes centrais dos plútons são texturalmente homogêneas e muitas vezes contêm xenótitos angul-ares de rochas máficas, ao passo que nas bordas

textura gnáissica e os xenólitos tornam-se alongados e estirados ( SILVA, 1983). Além disso, no contato com a seqüência vulcano-sedímentar esles domos exibem uma atividade potássica evidenciada pela abundância de veios pegrnatíticos concordantes e discordantes onde desenvolvem-se K- fe ld_spatos , bioti ta, muscovita e sericita (KrsHrDÀ, 1979 e TETXETRA, 1984).
assumem

Diques, "stocks" e pequenos domos de rochas porfiríticas pouco ou mesmo não foliadas e de composição quartzo-feldspática, ocorrem no I'greenstone beIt" intrudindo tanto a seqüência su
pracrustal quanto os domos granito-gnáissicos, apresentando fregüentemente mineralizações de ouro e sulfetos ao longo de seus co¡
(TEIXEIRA'
tatos ou em zonas de cisalhamento que as intercêptam
1984).

I.2.

ltetamorfismo

relações de campo e de estudos petrográficos e petrológicos, sILVA (I983) reconheceu e definiu 3 eventos
metamórficos distintos no "Greenstone Belt" do Itapicuru'
com base nas

primeiro evento meÈamórfico que afetou as supracrustais foi o metamorfismo de fundo oceânico (ur) o qual transformou
Iocalmente vulcånicas máficas em espilitos e vulcânicas féIsicas
em keratófiros, sob condições estimadas de o,2 kb de pressão e tem
peratura máxi.ma de 40Ooc. Estè processo' segundo aq''tela autora '
teria sido essencialmente hidlotermal, tendo a água do mar penetra
do e circuLado convectivamente através da pilha vulcânica, interagindo com seus minerais e provocando nos mesmos fenômenos de hidra
tação. oxidação e carbonati zaçá,o. Os fluidos resultantes dessa int.eração ter-se-iam tornado muito ricos em sílica e em metais de
transição, de modo que, ao serem descarregados no assoalho oceånico, teriam propiciado a deposição de sedimentos químicos do tipo
'chert', jasperitos, formações ferríferas bandadas e sulfetos maciços piritosos '
O

Um

segundo evento metamórfico, de caráter

dinamo-

termar (ur) roi relacionado à colocação de domos granito-gnáissicos laterais. Este evento teria sido regional-mente abrangente,
tendo provocado a formação de zonas identificáveis com diferentes
paragêneses metamórficas, denominadas de A, B e C, respectivamente
(r'igura 3).
'tC" é a mais importante por ocupar
toda a porção central do "greenstone" atingindo parte do DVM, todo o DVF e o DS.
Dessas

três

zonas a

As rochas basálticas nesta zona apresentam-se anfiboli
tizadas e cLoritizadas, com duas paragêneses distintas: (1) acting

l-ita + albita + calcita + quaftzo + epidoto + clorita + hematita ;
(2) cLorita + albita + calcita + quartzo + epidoto j hematita sendo a primeira mais freqüente e a última restrita as zonas de cisathamento e carbonatização.
dacíticas e pirocláticas associadas, as condições metamórficas da zona "C" propiciaram o desen
volvimento das seguintes paragêneses: (l) clorita + albita + epido
to + calcitð + quartzo + sericita + hematita + hornblenda (relíquia) + andesina (relíquia) nos andesitos; (2) clorita + albita +
Nas lavas andesíticas,
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sericita + calcita + quártzo + epidoto + hematita + oligoclásio
(relíquia) nos dacitos, ainda que com preservação total das feições texturais primárias '
os corpos ultramáficos sofreram reações de hidratação,
(l) serpent!
com o aparecimento de duas assembléias mineralógicas.
na + clorita + magnetita + actinolita + clinopiroxênio (reIíquia)
+ cromita (relíquia); (2) talco + Mg-carbonato + clorita + actinoÌita + serpentina + magnetita + cromita (relíquia) '
Nos sedimentos, entretanto, as reações da zona
ram de desidratação, com o desenvolvimento de muscovita nos psamitos arcosianos e de clorita nos seQimentos grauváquicos. Nos sedimentos químicos o efeito do metamorfismo é observado na textura pg
ligonizada, indicativa de um processo de recristalização metamórfi
ca.
þase nos dados da paragênese metamórfica' juntame!
te com a química mineral. SILVA (1983) enquadrou o metamorfismo
da zona "c" na fáci.es xisto verde, sugerindo temperaturas mínimas
de 4OOoC e pressões en torno de 2 a 3 kb, ou mesmo inferiores devido à preservação textural das rochas '
Com

Amesmaautoratanbémafirmaqueasparagênesescorreå
pondentes às zonas metamórficas "A'r e "8" são características das
fácies hornblenda -horn fe 1s e anfibofito respectivamente , dando indicações de temperaturas entre 5oo e 6o0oc e pressões de até 4 kb'

terceiro tipo de metamorfismo (ur) foi ainda descri
to por SILVA (1983), este ocorrendo em torno otr qróximo ao contato
de corpos intrusivos tardi-tectônicos, com paragêneses e texturas
indicando temperaturas de 5OO a 6OOoC e pressões inferiores a 2,O
kb (Figura 3).
Um

I.5.

Geocronologia

Al.gumas idades

radiométricas deterrninadas

em

granitói-
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des e metavulcânicas félsicas ( isócronas Rb/Sr de referência), situam-se dentro dos limites temporais do ciclo Transamazônico, isto é,2,o j o,2 ca (BRrro NEVES et al.' 1980) ' Este fato levou alguns autores a classificarem o "Greenstone BeLt" do ltapicuru como
uma seqüência vulcano- sed imentar do Proterozóico Inferior ( COROel,¡l
& BRITO NEVES, 1982, MARINHO & SABATÉ, 1982). Outros consideram as
idades Rb/Sr apenas como indicadores de períodos de aquecimento
regional, relacionados a pícos de ciclos geotectônicos (MASCARE1ítológicas,
NHA5 e SÁ., L982), e concluem que as características
Iitoquímicas e estruturais destes terrenos, permitiriam considerá-Ios como típicos segmentos de crosta arqueana preservados em baixo grau metamórfico (KISHIDA, 1979; KISHTDA & RICCIO, 1980). A segunda hipótese é fortalecida pelo fato recente de datação isotópica u/pb, em zircões extraídos de uma amostra de gnáisse procede4
te do centro do domo de Ambrósio, coletada a cerca de I km ao sul
do Rio Ttapicuru. Esta datação foi realizada no Laboratório de Geo
çronologia do Servíço Geológico da FinLândia, em Helsinki e indicou a idade de 2,9 Ga para formação dos cristais de zircão (llpfXEf
RA, 1984).

I.4. 0 Potencial Aurífero do "Greenstone Belt" do Rio Itapicuru
resultado de uma prospecção mineral intensiva com
vistas a ouro e metais base, desenvolvida pela Rio Doce Geologia e
Mineração s.A. (DocEGEo) e Companhia Baiana de Pesquisa Mineral
(cBpM), foram descobertos em 1974 diversos corpos auríferos situados ao longo de uma estreita zona com cerca de 10 km de extensão'
do "Greenstone
de direção E-W aproximadamente, no extremo suI
Belt" do Rio Itapicuru denominada Faixa v'Ieber '
como

A posição estratigráfica da Faixa Weber corresponde à
zona de transição entre uma unidade metavutcânica máfica e uma seqüência sedimentar fina e grafitosa que acompanha o contorno do
plúton ácido de Barrocas (nigura 4) '
Alguns autores têm considerado as rochas locais
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agrupadas em três seqüêi'ìcias principais caracterizadas por domí-

nios de associações litotógicas distíntas
& KïSHIDA, 1980; TETXEIRA er a1ii, 1982 e
1982)(figura4e5).

(MARQUES,
1984

e

1979,

TETXEIRA

MONTE

LOPES,

Nestes trabalhos, a unidade basal, denominada Seqüênciê !'azenda Canto, apresenta uma espessura em torno de 5OOm e é
composta de meta-sedimentos pelíticos com estruturas de tutbiditos. Superpondo-a. viria a Seqüência Fazenda BrasiLeiro com cerca
de 10Om de espessura formada por rochas gabróides associadas a um
quartzo-clorita xisto esverdeado com magnetita, localmente chamado de "xisto magnético". Notadamente no topo dessas seqüência oco¡
rem corpos lenticulares de uma rocha de composição essencialmente quart zo- fe J.dspát ica, intensamente cataclasada e preenchida por
vênulas de quartzo e carbonato, onde hospedam-se as mineralizações
de ouro a altos teores (6.0 a 8.0 ppm) associadas a sulfetos (arsenopirita e pirita) (r'igura 5).

A seqüência de topo, denominadq Riacho do Incó, teria
espessura superior a IOOO m e é composta de meta-basaLtos intercalados a xistos máficos, meta-sedimentos carbonosos e meta-gabros de granulação grosseira.
Além de estar hospedado nas zonas mais
cataclasadas
da Següência Fazenda Brasileiro o ouro nativo ainda ocorre disseminado em veios de quartzo de colocação tardia, encaixados em qual
quer das litologias do ]oca1.
De acordo com MONTE LOPES (1982), as
mineralizações
auríferas da Fazenda Brasiteiro estariam situadas dentro de um
pacote de meta-basal-tos toleiíticos intercalados a meta-sedimentos clásticos e químicos e a principal rocha hospedeira cìa minera-

lização, o "xisto magnético", apresentaria características de
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formação ferrífera de fácies carbonato,
TEIXEIRA (1984),

por sua vez, sugere um significativo
controle estrutural atuando na formação dos corpos de minério, pog
to que os teores mais expressivos de ouro estão sempre relacionados à brechação, milonitização e silicificação,
em zonas com evidências de intensa atividade hidrotermal.
autor

demonstra, a despeito da extensiva destruição das assembléias minerais primárias pelo tectonismo,
O mesmo

também

mêtamorfismo e alteração hidrotermal, a existência de uma intrusão rnáf ica diferenciada, com meta-gabro na base, gradando a meta-

-ferrogabro na parte internediária e meta-anortosito no topo (rigu
ra 4).
Com base na análise estrutural da área
mineraLizacìa
TEIXEIRA, l9B4 admíte que a intrusão diferenciada foi inicialmente dobra-

da por uma prímeíra fase de deformação (Or), com estito isoclinal
e provavelmente recumbente. Em seguida, o conjunto foi afetado por
uma segunda fase de deformação (or) ae caráter regional e relacio-.
neda ao metamorfismo progressivo, responsável pela colocação dos
principais corpos de minério ao longo da zona de charneira de ant¿
formes. Posteriormente, processou-se uma terceira fase de deforma(D") de atuação relativamente breve mas que permitiu a percolê
ção
-J
ção de ftuidos e conseqüente deposição de veios discordantes de
quartzo, contendo ouro nativo a teores econômicos. Finalmente, as
duas úItinas fases de deformação (on e DU), ductil e rúptil respeg
tivamente, ocorreram a níveis crustaj-s bastante elevados, não
tendo sido mais relacionadas a processos de mineralização.
AÈualmente a Mina Fazenda Brasileiro está sendo explo-

tada principalmente em lavra a céu aberto, com extração do ouro do
¡ninério através do método de lixiviação em pilha, ao passo que os
trabalhos' na mina subterrânea encontram-se em franco desenvolvimento.

A reserva de ouro da ilaina Fazenda Brasileiro está estimada na ordem de 30 toneladas de metal contido (CVRD, 1985, não

publicado). Embora a reserva total da jazida não seja conhecida,
trabathos de pesquisa em um pegueno setor da mêsma indicam uma reserva de 4,t milhões de toneladas de minério, ao teor méoio de 7,5
gramas de ouro por tonelada (uocecno, 1982).

I.5.

Relevância do Presente Trabalho na l¿lina Fazenda Brasilelro

Conforme visto na seção anterior, o "Greenstone Be1t"
do Rio ltapicuru vem sendo objeto de extensos estudos cujos resultados têrn trazido inúmeras contribuições no esclarecimento do arcabouço geotógico regional, da evolução tec tono -metamór fi ca, do ag
pecto petroquímico das rochas vulcânicas e da metalogênese desta

seqüência vulcano-sedimenta.r. .

.

Notadamente na área das mineralizqções auríferas onde
se localiza a Mina Fazenda Brasileiro, estudos específicos têm se
desenvolvido abordando aspectos petroquímicos e petrogenéticos das

rochas encaixantes e hospedeiras das mineralizações, aspectos estruturais e morfológicos do depósito, assim como fenômenos que pog
sibilitaram a concentração do ouro e fatores controladores de sua
deposição ( t'lomte LoPES, Lg82 e TErxErRA, r984).

consistentes de evolução geológica e
gênese das mineralizações auríferas da Mina Fazenda Brasileiro tenham sido formuladas nestes träbalhos anteriores, não haviam ainda sido considerados os aspectos relacionados à caracterização dos flui
dos mineralizantes responsáveis pelo transporte e deposição do ou.
ro através do estudo de inclusões fl
Embora propostas

o estudo de inclusões fluidas nas mineralizações auríferas da Mina Fazenda Brasileiro, conforme proposto pelo presente autorf por si só não seria suficiente para a definição da gênese do depósito. Entretanto considerou-se que esses resultados devida¡nente combinados com os dados geológicos, petrológicos' estruturais e tectônicos disponíveis poderiam servir para os mocìelos gg
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néticos propostos.
O desenvolvimento de um modelo genético para as minera
lizações auríferas da Mina Fazenda Brasileiro seria interessante
não apenas para a compreensão pura e simplesmente da origem dos
depósitos, mas também se constiÈuir numa ferramenta valiosa na

exploratória de escolha de novos alvos para a Faixa
e "Greenstone BeIt" do Rio ftapicuru.

campanha
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CAPÍTULO

II

ESTUDOS DE INCLUSõES FLUIDAS POR Í'IICROTERÍ'IOI'ITTRIA E
ESPECTROSCOPIA RAI'IAN

II.I.

Natureza'das Inclusões Fluidas

fnclusões fluidas são pequenos volumes de fluidos que
eventualmente foram aprisionados nas i rregu l-arídad e s presentes durante a cristalização de um mineral (inclusões primárias) ou por
processos que ocorreram posteriormente à sua formação ( inclusões
secundárias).
Dessa forma, as inclusões primárias são consideradas
como amostras originais clos fluidos que coexistiram com a formação
do mineral hospedeiro, ao passo que as inclusões securidárias con-

têm fluidos de introdução tardia, principalmente através de zonas
de rupturas e cisalhamentos causados por processos tectono-metamó!

ficos.
Às inclusões fluidas em depósitos minerais podem ocorapresentandorer tanto nos minerais de minério como de ganga,
-se com tamanhos que variam de I mm (raramente) à to um, sèndo poË
tanto elementos importantes na caracterização dos ftuidos mineral!
zantes e das condições de deposição do ninério. Nestes casosf as
inclusões primárias tornam-se ainda mais rèlevantes uma vez que
apresentam o fluido responsável pela mineralizaÇão, embora nem se8
pre esta sejá a regra pois em muitos veios auríferos. por exemplo,

posterior
os fluidos mineralizantes introduziram-se num estágio
a cristalização do quartzo, deixando assim sua assinatura em a1gumas gerações de inclusões secundárias (Ronooen. I9B2).
termos de composição, a maioria das inclusões fluidas são soluções aquosas com salinidades variando de praticamente
nula (por exemplo, fluidos metamórficos) à salmouras hipersalinas
(por exemplo, depósitos de cobre porfirítico e depósitos de sulfeEm
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tos maciços de metais bases), embora inctusões ricas em Co' hidro
não sg
carbonetos, N2, H2S ou mesmo uma mistura destas substâncias
granulijam incomuns lpor exemplo, rochas metamórficas da fácies
to) (HOI,LISTER & CRAWFORD, 1981)
'comoresfriamentodosistemaapósoaprisionamentodo
(t) ,,u inclusão, a mudança de fase
fluido originalmente homogêneo
pode ser simplesmenmais típica é o aparecimento de uma bolha que
CO' de
te constituída por vapor d'água ou mesmo um gás' sendo o (RoEDDER'
A-E)
longe, o mais comumente encôntrado (figura 6 :
L977

a\

AIémdisso,écomumofluidonainclusãoatingiropon
denominadas
to de saturação e precipitar fases sólidas adicionais
(nigura 6 : c)' Tais
de minerais de saturação ("daughter minerals")
de maneira
minerais de saturação, na maioria sais, revelam que há
geral a predominância de Nacl (halita) nos fluidos mineralizantes'
de K'' ca -' Mg mas também indicam quantidades subordinadas
te +2/+3, a'ém de muitos outros íons (nouooEF.' 1972)
um mesMesmo incl-usões que se encontram adjacentes em
podem diferir s igni ficat ivamente em termos cronológi-

mineral
secundácos: (1) há evidências consideráveis que muitas inclusões
riasnaverdadeforamformadasaolongodefraturasqueocorreram
(incl-uenquanto o próprio mineral ainda esteve se cristalizando
grande diferença
sões pseudo-secundárías), não tendo portanto uma
esta
temporal com as incrusões primárias; (z) em outras situações
(centenas
diferença cronológica pode ser expressiva geologicamente
de milhões de anos) entre inclusões secundári-as'

mo

estabelecida
Esta cÏonologia pode muitas vezes ser
inclusões
quando microfraturas de direções distintas apresentam
(rigura 6 :
que contêm fluidos com características bem diferentes
F-H).

se defiutilizado no sentido de
(I) o termo homogêneo está sendo
e sta
sendo
por uma.ú1ica fa¡1, mesmo
nir um sistema composto
de conÌposiçao qulmaca '
heterogênea em termos
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fIGURA 6

-

Características morfol6gicas e cronologia das inclusões tluiOas: (A) inclusão bifásica
aquosa de salinidade baixa com fase iíquida predominante (8100!1, 1981); (B) inclusão ¡ifåsica aquosa de salinidade baixa con fase vapor predominante (8100M' 19sl); (c) inclusões aquosas salinas (8100¡4, 19sl)i (0) inclusão trifåsica composta por Hr0 1íquido
C0^ tíquido e C0. gás (8t00t4, l98l)i (E) inclusão aquo-carbônica (H,0 * c0;) com un crig
taf de ¡alita (lIJ (pËcllrn, l9?9)i (F) e (G) cronologia relativa de ÎnctusõÊs fluidas genéricas en um cristal idiomórfico de quartzo e em relação aos minorais constituintes de
una r0cha: P = inclusões primárías a0 l0ng0 de linhas de crescimento 0u is0ladas no interior do cristal hospedeiro; PS = inclusões p s e u d o s e c u n d á r i a s que se caracterizam por
se relacionarem a um determinado estágio de cristalização em cristais idiomórficos ou se
restringiren à microfraturas que não ultrapassarn os limites d0 cristali S = inclusões sq
cun¿áriãs ao longo de microfraturas cicatrizadas (T0URtT, 197?)i (tt) inclusões tluioaî
¡¡onofásicas cotnpostas essencialmente por N, (hachuriadas) e C0, (em branco) em quartz0.
As compostas p0r c0" podern ser contemporânáas (l) ou nesmo taråias (2) em relação às de
ltl, (toungl & DIETv0ÉsT, 198i)i (I) exernplos de inclusões modificedas pel.o fenômeno do
eitrangulamento ( necking-dovn") (PÊc}ltR, 1979); (J) Irniscibitidade: dois fluidos imiscíveis-(1) e (2) ocorrem tant0 a0 longo de microfraturas distintas (A e B) como coexiste¡¡ e¡¡ u¡¡a mesma fratura (C).0s ftui¿os 1e 2 for¿m aprisionados à rnesma temperaturas
I ! a0 pass0 que o fluido J (mistura de I e 2) à urna temperatura T, rnais atta. N1 = domín!ó oa risciuilidade¡ lm = domínio da imiscibilidade do sistema (TöuRtr, t9??).
Legenda: L= 1íquido; V= vap0r ou gás; tl = halitai Hrn = hematita; S= silvita; 14= no:
Iibdenita; U = s ó 1id0 de natureza desconhecida.
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' Antes de se iniciar qualquer anátise de inclusões flu!
estadas com vistas ao esÈudo de depósitos minerais, é necessário
belecer algumas hipóteses fundamentais nas quais a interpretação
1976):
dos dados obtidos se encontra embasada (wEISBROD et aLii'
(f) ps fluidos aprisionados são considerados como amostras representativas das soluções presentes durante o desenvolvimento de uma
na cavídeterminada paragênese mineral; (2) uma vez aprisionado
e quimidade da inclusão, supostamente considerada como isol-ada
fluido permanecamente inerte, as propriedades físico-químicas do
cem constantes;
neo.

(3) o fluido originalmente aprisionado é

homogê-

A segunda hipótese pode ser questionáver oeviOo à gran
de oude possibilidade de perda ("leakage") ou mesmo reintrodução
trosfluidosdeinclusõesquesãosubmetidasàaltosgradientesde
por RoEq
pressão. No entanto, resul-tados experimentais realizados
que o fenômeno da perda ou
DER 6. SKINNER (1968) têm demonstrado
tornandoreintrodução de fluidos pode ser reconhecido e evitado'
-se assim um Problema menor'

outro fato que igualmente contribui para uma avaLiação
da própria mumais cuidadosa da segunda nipótese é a constatação
dançadevolumedasinclusõesquandosubmetidasnoequipamentode
(fenômeno denominamicrotermometr i a à altas e baixas temperaturas
exper!
do de ,,stretching,, ou dilatação), como tem sido investigado
6( BODNAR' 1980;
mentalmente por BoDNÀR & BETHKE' 1984t ROEDDER
& ALVES' 1984'
LAWLER & CRAV'IFoRD, 1983 e FUZIKAWA
poucos
A primeira hipótese é muito mais del'icada e
de se provar
estudos experimentais têm sido realizados no sentido
a mudança ta!
a sua validade, pois diversos processos podem causar
e
to física quanto química das inclusões após seu aprisionamento
(1) oecrepitação (explosão)na
con seqüentemen te invalidar os dados:
fluido;
tural das inclusões causando perda total de seu conteúdo
(z) no resfriamento ou mesmo na recristalização da rocha hospedeiuma mudança do
ra, uma boa parte das inclusões geralmente sofrem
chega a sofrer
seu volume original. Neste processo' a incfusão
(rigura 6 : I) de sua cavidade
e strangulamentos ( "necking down")

e consêqüente divisão em outras que agora conterão fluídos com características físico-químicas distintas do que foi originalmenÈe
aprisionado (RoEDDER, 1981; TouRET, !977).
Finalmente, se o fluido que está envolvendo o cristal
características
em crescimento não for homogêneo, inclusões com
atípicas podem se formar, sendo que os exemplos mais comuns inimiscíveis
cluem. o aprisionamento simultâneo de dois Iíquidos
(óleo e H.,o
Iíquidos e gases (H"o e co") ou mesmo 1j
em fluorita),
¿¿¿
guidos e sóIídos (RoEDDER, 1977a).

específicas essas inclusões fornecem informações de real importância, como no caso de
fluidos hidrotermais que sob certas condições de pressão e tempe
ra tur a
sofrem imiscibilidade ou entram em ebulição (Figura 6
: J) (NASH, 1976 e CUNNINGHAM, 1978), No entanto. felismente na
maioria dos depósitos rninerais os fluidos se caracterizam por sua
Apenas em algumas situações

homogeneidade.

II.2.

Procedimentos Analíticos no Estudo de Inclusões Fluidas

A análise química do conteúdo fluido das inclusões tem
sido nos úttimos anos determinada qualitativa e quant i tativamente
por um amplo espectro de técnicas analíticas destrutívas (por exeg
p1o, cromatografia de gasès, microssonda eletrônica e iônica, espectrometria de massa, espectrometria de gmissão atônica com plaÞ
ma induzido - ICP, etc) princípalmente com o objetivo de definir.a
composição de fluidos responsáveis pela formação de depósitos ming
rais (DErcHA, 1950; Àoenoen, 1963, rgTo e r9'72; TouRAY, 1976r cu1975; ALNEY et aLíí, L976; CALAS et a1ii, 1976; RoSASco et alii,
ITEGRE,

196I e

ALDERTON

et alii,

J"9A2).

No entanto, as quantidades de fl"uidos envolvidos nas
inclusões são muito pequenas sendo as concentrações dos constitui!
tes individuais sensivelmente baixas (. fO-9g), o que traz uma sé-

rie de limitações e estas técnicas analíticas destrutivas.
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Sériosproutemasquepodemserintroduzidosduranteos
processos de extração dos fluidos da cavidade das inclusões são
relativos a perda. contaminação e mistura de fluidos de gerações
diferentes.
Logo, a aplicação de rnétodos não destrutivos que mantg
nham a integridade das amostras torna-se necessária na identificafluidos das inção cornpleta dos vários componentes presentes nos
c

lusões

.

ométodonãodestrutivomaissimplesefrequentêmente
utilizado é o da microtermometria , ou seja, a observação das mudaq
quando são subças de fases que ocorrem nos fluidos das inclusões
metidas à baixas e altas temperaturas (HOLLISTER & CRAWFORD ' 1981',
PoTY et a1ii, 1976). o modo pelo qual as rnudanças de fase ocorrem
e as respectivas temperaturas em que se processam fornecem dados re19
vantes sobre a composição. salinidade, densidade, temperatura e
pressão dos fl-uidos mineralizantes, assim como os fatores que influenciaram na precipitação de seu conteúdo metálico'
consiste de uma platina adaptada a um nicrocóspio petrográfico normal que apresenta
temperaturas
como príncipal caïôcterística a capacidade de atingir
entre - 19Ûo e 6oooc através da combinação de um sistèma circulató
rio de N, Iíquido e uma resistência etétrica (noto l)'o N2 tíquido é transferido automaticamente de un botijão criogênico de 25 I
de capacidade e injetado na platina, permitindo um resfriamento r3!
pido do fluido da inclusão até seu ponto de congelamento' Após o
prll
congelamento, o fluxo de N, é bl-ogueado e a platina inicia seu
quando a
cesso de aquecimento natural até a temperatura ambiente'
resistência elétrica pode ser ativada. Neste ínterim, todas as telq
peraturas de mualanças de fase ( fusões e homogene i zaçõe s ) devem ser
registradas, sendo este procedimento realizado pelos controles digitais do aParelho
O equipamento de microtermometria

A microtermometr ia se adequa muito bem no caso de sisno caso
temas simples tais como NaCl-H 20, cO2 puro e H2o-Co2' mas
de sistemas químicos mais complexos a interpretação torna-se difí-

A.

B.

FoT'o

1. (A) Visão geral

do equlpanrento de mlcrr¡terrnornetria do tipo cFlArxr{ECA. Fin
primeiro ptano destaca-se o microscópio petrrcgnáfico, a câmara cla arnst.r'¿r
sobre a platina e os contncles de aquecirnento e refriger.ação; (ß) f3ol.i,iãrr
de 25 ritros cie capacidade para N, líquido que é bornbeado autornrì1.icanr-nl.
pelos contrr¡les do aparelho (FREE uNrvERsrry oF AIvtsrERDAM, HOLI,AI{I)).
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cil devido a inexistência de estudos experimentais que envoLvam
tais sistemas, principalmente nos intervalos de pressão e temperat.ura de interesse geológico
Mais recentemente, a espectroscopia Raman vem sendo dg
senvolvida como uma técnica anatítica não destrutiva para a aná1ise qualitativa e quantitativa do conteúdo químico do fluido das in
clusões, permitindo assim a identificação de substâncias que devido a sua pïesença em quantidades subordinadas gèralmente não são
detectadas pe i-a microtermometri a .

se caracteriza por ser um fenômeno de espalhamento de luz inelástico provocado por uma fonte de
radiação de luz moncicromáLica, geralmente laser, que incide numa
determinada amostra, interage com suas moléculas e. emerge com um
comprimento de onda diferente. As vibrações moleculares que ocorrem nesta interação são características de cada substância, de fo¡
ma que a medida do espalhamento pode ser utilizada como ferramenta
A espectroscopia

analítica (crlsot'l et aríi.

Ramam

t980)

.

Essencialmente, o equipamento utitizado é uma microssonda Raman a laser que consiste de um microscópio petrográfico de
aLta resolução ótica que focaliza a radiação emitida através de
suas objetivas em uma das fases f l-uidas da inclusão, um sistema
ótico coletor da radiação Raman espalhada resultante da interação
e um sistema de mono ou mutticanal de análise dos espectros (Figl¿
ra 7 e Foto 2) (BISSON, 1977; DHAMELTNCOURT et alii, 1979 e ROSAS-

co et alii,

L975)

Dois laboratórios trabalharam no desenvolvimento da
aparelhagem de espectroscopia Raman com microlaser: o da Universidade de Lil1e (DELHAYE e colaboradores) e do National Bureau of
Standards (RoSASco e col-aboradores) sendo que os primeiros trabal-hos de ambas as equipes surgiram a partir de 1974- Nos dois casos
similares,
foram utilizados Iasers, espectrômetros e detectores
mas com caminhos óticos diferentes (RoEDDER. 1984).
uma das

.limitações mais importante da técnica è

ine
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simplificado da microssonda Raman e seu nodo de luncionamento
C0URT et atii, 1979)i (B) focalização do feixe de Iaser no C0, lí9uido d.e. urna inclusão
trifásica (tt^ó líqriàn, c0^ líquido e c0, qás) (R0sAsc0 et a1ïi' l9?5)i (C) espectro Ra,.|l O. iuU <1.1f¡ ¡r-li ooliOo na anátisÉ do C0, líOuido da inctusão trifásica.
tsquema

Fr-/lÐ

2'

(A) Visão gera] da micrÞsondâ Raman
do tipo DrtoR IVIICRoD]L TNSTRL'IvIH\TS utirrzatra na obtenção de anátises químicas
de inclusões fruidas neste trabalho
(FREE LINIVERSITY oF A}4STERDAM,
HOLI,AND); (B) ern detalhe o microscópj-o
pe_
trográfico acopr-ado à fonte de Laser e o
sfstema nulticanar, de detecção de

espectrrcs Raman.

rente a própria espectroscopia Raman: nas incLusões fruidas há essencialmente dois tipos de espécies químicas presentes, ou seja,
as poliatômicas tais como Cor, cH4, N2, H2o, H2, H2o, So42-, que
interam com a radiação incidenÈe produzineo esfectro"
i-*..,,
e
t
+
t+
)!.
'
ions
do tipo wa', K-,
ca,-, Mg"- , cl-, cuja interação é muito fra_
ca e portanto não produzem efeitos espectrais.
(L982) utilizando uma técnica de res_
friamento à -lZOoC com formação de cristais hidratados do tipo
Mxz+c1*r.nHro e anáIise das bandas correspondentes aos modos de
vibração ínterno das molécu1as de água, conseguiram identificar
os íons acima mencionados, comparando os espectros de inclusões
fluidas com espectros de hidratos sintéticos. os dados obtidos foram essencialmente quaritativos, havendo necessidade de se conhecer os diagramas de fase dos hidratos determinados, para que se
possa obter dados semi -quanti tati vo s .
DEBUSSy

et atii

& pAsTERIS(I986) realizaram um trabalho crítico em que são detalhadas as possibilidades anatíticas
quaiitati:
vas, guantitativas relativa e absoruta da microsscinda Raman a laser,
WOPENKA,

A possibilidade de obtenção de dados analíticos absolutos pela microssonda Raman com a ínstrumentação atualmente uti_
lizada deüe ser descartada pois não é possíve1 produzir valores
reais de uma das grandezas teóricas envolvidas, a irradiância (po_
tôncia/área irradiada). rsto se deve não só a problemas de calibra
ção do próprio aparerho, mas t.ambém ao fato das incr.usões fluidas
estarem contidas em matrizes (minerais hospedeiros) que possuem
diferentes propriedades óticas (wopENKA & PASTERIs, 1986)..
Se a microssonda Raman a laser não permite determína_
ções absolutas, diversos autores têm quarificado de forma rerati-

va as espécies químicas presentes nas inclusões fluidas, através
do método das razões ("ratio method" ) que fundamenta-se na seguin_
te equação (DHAMELTNCoURT et al-ii, 1979 e BENY et alii,
1982)z
HalHb = (na x Ga)/(nb x cb)

onde

e Hb = área integrada do espectro Raman para os compostos a e b
na e nb = número de moléculas dos conpostos A, e B dentro do volume
Ha

anali sado
Ga e Gb = seções transversais dos espectros Raman para os modos vÀ
bracionais das espécies envolvidas, determinadas em relê
ção
'¿ ao N^ (RNDRS = "relative normalized differential Raman scattering").Os valores obtidos são números puros e
não apresentam uma constância para uma mesma espécie
(wopENKA e pAsrERrs, t986).
O procedimento de cálculo através de
ApIicação pode ser acompanhado no epêndice I.

Exemplo

de

Basicamente os tipos de limitações na metodologia da
guantificação relativa da composição de inclusões fluidas são de
ordem teórica e prática, A primeira está diretamente associada a
presentes
escolha dos valores da seção transversal das espécies
(Ga e cb), enquanto que a última se refeïe a determinação das razões entre as áreas (ua e ub), pois variam para díferentes espécies e amostras assim como para diferentes microssondas e respectivos operadores (WoPENKA & PASTERTS, 1986).
O operador pode não obstante atenuar as limitações prá
ticas de método tendo cautela no alinhamento e focagem do feixe de
laser e no método de determinação da área das seções espectrais.
As limitações teóricas, no entanto, .rão\ podem de forma nenhuma ser
influenciadas pelo químico analítico ou geóIogo permanecendo conÊ

tänte para os diferentes laboratórios e resultados obtidos
KA 6r PASTERIS, 1986)

(wopptt

.

Apesar das diversas t.imitações da aplicação da espectroscopía Ramam no estudo de inclusões fluidas, e1a possui as vantagens de ser uma técnica não destrutiva com possibilidade de analisar inclusões maiores que 5 um.
Mesmo

tativos

podem

considerando que geralmente somente dados quali-

ser obtidos, a técnica é considerada como um

dos

grandes avanços na análise de inclusões fluidas.

II.3.

Composição, Densidade e Salinidade de Fluidos f'tineralizantes

pela Interpretação dos

Dados de Èlicrotermometria

A fim de se demonstrar mais claramente como as mudanças de fase ocorrem em inclusões fluidas e a importância das temperaturas correspondentes que devem ser registradas durante qualquer estudo de microtermometri a, um exemplo ilustrativo de uma inclusão composta por uma mistura de H2o e Co, será considerado (Figura 8 A).
A primeira mudança de fase importante é a fusão das
substâncias presentes no fluido das inclusõeÈ, sendo que para isso
é necessário que antes este atinja o seu ponto de congelamento através da círculação de N, líquido no aparelho de microtermome-

tria,
Na inclusão em questão, o ponto de congetamento é alcançado à -lZOoc, quanÈo esta se torna uma massa granular opaca
(Figura
formada essencialmente por cristais de gelo e co2 sólido

8 c).
Posteriormente¡ com o aquecimento natural do sistema,
o fluido previamente congelado, evolui para uma assembléia constituída por geIo, co2 líquido, co2 sórido e um pouco de co2 gás (rigura I D).
à
o primeiro fenômeno evidente de fusão ocorre
-- -o^ quando uma bolha de CO, gasoso aparece repentinamente de-56.6"C,
vido à fusão do Co, sólido (FÍgura 8 E) ' Esta temperatura de fusão de -56.6oc define o ponto triplo de um sistema químico compostô por CO, praticamente puro e mostra que a fase não aquosa da inclusão (correspondente à bolha) é cornposta essencialmente por Co2
(nigura 9 : A-B).
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(densidade) de urn fluido genérico de cofnp0siçã0 determinada (R0tDDtR, 1984)i (B) seção P-T do btg
c0 diagrafna anterior mostrando as duas principais temperaturas de nudanças de fase observadas nos
fluidos das inclusões. If = Pt = ponto triplo; Th = ts¡ps¡¿1rr", de homogeneizaçã0i PC = p0nt0 cr!
'tico
do sistema; dr e d, = isócoras correspondentes à tn (tounrt, l9?7); (c) equilíbrio de fase
da nistura C0, - CAr à þressões e ternperaturas baixas. A = ponto triplo d0 C0, pur0i 4,, A, e A.
= e q u i I í b r i o s ' u n i v a I i a n t e do sistema (Iíquido - vapor, vapor - sólido, sótioo'- tíquioó); b = poí
to triplo da mistura (coexist6ncia de C0, sólid0, C02 - Cllr líquido e C0, - CH," gás) com_a progressiva adição de CH,. (H0LLIsTtR & BURRÍs, I9?6)i (b) dia!rama temperatlra vs. cornposrça0 para 0
sisten¡a^ltaCl - l|,0 atiavós do qual a salinidade é obtida pela fusão do gelo (por exemplo, Tfgelo a -J'C corresfionde a uma salinidade aproximada de 5 eq. % NaCl) ou pela dissoLução da halita
(sounlnn¡¡r &

l(TNNEDY,

t96z).

Analogamente una fusão observada em torno de ooc indià
caria que o ftuido é composto por H2o,.ao passo que fusões
-85,5oc ou à -t82.5 revelariam a presença de H2s e CHn respectivamente.
No entanto, se o fluido da inctusão contiver outras
espécies químicas dissolvidas na sua fase não aguosa (por exemplo,
cH4, N2, H2S. etc). esta temperatura de fusão do co2 sofre uma depressão (Tfco2 <'56.6oc) cujo valor depende do tipo de substância
presente assim como de sua concentração.

geral destas inclusões pode ser melhor
ilustrado através da associação comumente encontrada na natureza,
ou seja, co2 - CHA, para a qual existe um voLume de dados expressivos. A Figura 9 c representa a projeção do equilíbrío Co2 - cH4
no espaço P - T - x para o plano P - T, onde observa-se o ponto de
equilíbrio univariante sótiao - tíquido - vapor (ponÈo triplo) para CO2 puro (a) è as curvas univariantes At, A, e A, de coexistência entre Co, líquido e vapor, co2 sólido e vapor e Co, Iíquido e
O comportamento

sóLido respectivamente (HoLLrsrER &

BURRUSS, L9'76).

A feição mais importante deste diagrama é o deslocameq
to do ponto triplo (ponto À) do sistema para temperaturas mais bai
xas ao longo da curva B com o acréscimo no conteúdo de CFI4. A adição de cH4 no sistema significa a adição de um segundo componente
químico mas não de uma nova fase, pois o CH* é completamente miscível em Co, Iíquido e gás, como pode ser observado na coexistêncía das fases ao longo da curva univariante B, ou seja, Co2 sórido, co2 - cHn J-íguido e co2 - cun Sás.
A observação da fusão dos cristais de gelo na fase
aquosa da inclusão fluida é de extrema importância, ocorrendo geral-mente em torno de Ooc caso a solução aguosa for pura ou bem' abaixo deste valor na presença de outros íons dissolvidos (Na+,c1-,
Dessa forma. a temperatura de
K+, ca+2, Mg* 2, etc).
fusão <jo gelo (Tfg) define tanto a composição como a salinidade do
fluido, o gual é normafmente expressa em eguivalentes da porcentagem em peso de NaCI (composto mais abundante dissolvido em fluidos

naturais) no sistema
DY,

1962 )

H2O

- NaCl (rigura 9 D)

(SOURIRAJAN

&

KENNE-

.

Outro ponto de fusão importante após a dos cristais
(2) ."i- importância será fode gelo é a dos clatratos de gases
calizada em seções posteriores deste trabalho. A observação destes
compostos ao microscópio é aifícil mesmo quando presente em quantidades apreciáveis, devido a seu lndice de refração muito próximo
à de soluções aguosas e isotropia (ROEDDER, f984) '

é evidenciada apenas pelo
fato da fase não aquosa, ou seja, a bolha, ainda permanecer deformada após a fusão dos úttimos cristais de gelo, retornando ao seu
formato original somente quando a fusão completa destes compostos
tiver ocorrido (nigura I n).
Algumas vezes sua presença

Aindã com o aumento da temperatura, a fase gasosa que
nucl-eou à -Sa.6oc irá eventualmente desaparecer e caracterizar a
temperatura de homogeneização do co2 (Thco2) ' cujo valor deve ser
menor ou igual a 3l.1oc (ponto crítico do co, Puro) (Figura I G)'
Este fenômeno de homogeneização ocorre pela diminuíção do volume
da bolha (homogeneização no estado 1íquido), pera sua expansão
(homogeneização no estado gasoso), ou mesmo pelo desaparecimento
sem qualquer mudança no seu volume (homogeneização crítica)'

Finalmente, quando submetida à altas temperaturas esta inclusão composta de H2o e Co, atingirá sua homogeneização total (neste caso a 26Ooc e no estado gasoso) e o meniscus de separação entre a fase aquosa e carbônica não ¡nais poderá sêr reconhecida (Figura 9 - H-I).

a composição aproximada do fluido da inclusão pela temperatura de fusão e havendo o conhecimento das relações en(no
tre pre s são- t empera tura-vo lume molar para este sistema químico
Dada

(2)

são substâncias cristalinas nas quais uma
rede cristalina expandida de gelo forma "espaços" ,que- contem
.åiåc"ras de gases. No caso *ái" co*'* de co2, a fórmula ideal
CLATRÀToS DE GASES:

seria Cor.5.3/4

H2o.
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caso citado H2o + co2 + Nacr), através de diagramas de fases,

é

possíveJ. definir com a homogeneização total (Th) uma reta denominäda isócora que estabelece a densidade do ftuidp (Figura 9 B).

Para sistemas unitários assim como para alguns binárel-ações
rios e ternários, dados experimentais adequados das
P-V-T-X encontram-se dispôníveis (por exemplo, H2o, co2, c}ll, N2,
H2O-NaCI, H2O-CO2, etc, cf' HOLLISTER & CRAWFORD, 1981)' No entanto, sistemas mais complexos tais como H2o-CoZ-NacI, H2o-Co2-cH4
N2-cHA-co2, etc., não estão bem caracterizados, especialmente nos
intervalos de pressões e temperaturas de interesse geológico (HOL
LISTER & CRAhIFORD, 1981; BOWERS & HELGESON, 1983; HOLLISTER & BURRUSS, 1976; KREULEN 6. SCHUTLING, 1982; SWANENBERG, 1979; TOURET,
1982 e MULLIS. I979).

II.4.

Geotermometria e Geobarometria das Inclusões Ftuidas

A homogeneização total (Th) geralmente não define as
condições reais de pressão e temperatura de aprisionamento do flui
do na inclusão e cons equentemente de formação de um determinado de
pósito mineral. Sendo assim, a temperatura de homogeneização totaldeve ser submetida a um fator de correção cuja magnitude pode atig

gir valores significativos

(touRpt , L977 ¡

ROEDDER 6¿ BODNAR,

1980).

o fator de correção peira depósitos de baixa temperatura formados por soluções hipersalinas em porções não muito plofundas da crosta são geralmente pouco expressivas (menor do que 25oc) '
contendo
mas o correspondente a depósitos de alta temperatura,
fluidos de baixa salinidade gerados à profundidades consideráveis
(superiores a Io km) podem requerer valores acima de 3oooC (ROEDDER, 19774 ) .

Na falta de parâmetros para a correção, a temperatura
de homogeneização total apenas estabelece que um depósito mineral
formou-se ao longo de uma isócora definida no espaço P-T' Porém
se esta informação for combinada.com outros geotermômetros ou geo-
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barômetros independentes (por exemplo, paragênese mineral) é possível reproduzir as condições de P e T aproximadas de formação do
depósito mineral.
pode-se citar os estudos de microtermometria e geoquímica de inclusões fluidas realizados no depósito de
ouro de Mcfntire-Ho1linger, da região de Timmins, Ontário, Canadá
(SuftH et alii, I9B4). Com base nos dados obtidos pelas temperaturas de fusão do CO2, gelo e clatratos dos diversos típos de inclusões, além de sua análise por cromatografia de gases, foi possíve1
caracterizar os fluidos mineralizantes como essencialmente aquosos, contendo de 3 à 24 moles% de COz e quantidades insignificantes
de CH4, N2 e CO.
Como exemplo

As condições de P e T da mineralização; por sua vez,
foram obtidas através da relação entre as isócoras destes fluidos,
a curva solvus do sistema HZO-CO2 e o campo de estabilidade da al-(assembléia mineral associada a esta mineralizaçáo
bita + clorita
aurífera) (rigura IO). A coexistência de clorita e albita na fáceis xisto verde coloca como 47OoC a temperatura máxima da mineralização e consequentemente define a pressão máxima correspondente
de l-.8 à 2.g kb pela intersecção das isócoras com o limite de esta
bilidade desta paragênese.
et alii (1979) para a mineraljzação à Cu e Au em zona de cisafhamento do cornplexo ooré take, Chibougarnau, Qlç
secundárias
bec, Canaciá, oncle a microternrometria de 4OO inclusões fluidas
demonstrou a existência de dois fluidos di.stintos e coexistentes:
uma solução aquosa hipersalina (l¡act e CaCl, principalmente) e um
As estimafluido rico em metano (rigura 11).
tivas de p e T relativas ao aprisionamento concomitante dos dois
fluidos são simplesmente fornecidas pelas intersecções da isócora
do CHn com as isócoras das soluções salinas. Este procedimento mos
tra vários estágios de evolução dos fluidos à 740 bares e 24OoC ,
600 bares e 17ooc e 5O0 bares e 130oc.
Enfoque simitar é Aado por

GUHA
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principais tipos de inclusões fluidas localizadas ao longo- de flicrofraturas
determinação.da pressão usando o método
em quartzo (0). Cp':';:i;;piriiu, C¡r = clorita;-iB)
Doré Lake' 0uebec' Cada intersegão ¿, iró.ori.. orpó,ito o' Cu-Au de Chibouganau' complexo
(A)

tsquerna dos

nadå (GUtlA

et

alii,

19?9).
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II.5.

Características Gerais dos Fluidos Èlineralizantes em Depósi-

tos Auríferos
A maioria das mineralizações auríferas primárias for-

o ouro foi dissolvido e
transportado de sua fonte (geralmente desiònhecida) através de
fluidos quentes sob pressões varíadas. dependendo do ambiente geg
Iógico (RoEDDER, 1982).

maram-se através de processos pelos quais

O entendimento destes processos de sofução, transporte
e precipitação que pode vir a contribuir sobremaneira no direciong
mento de uma campanha exploratória reside também no conhecimento

da natureza e características dos fluidos responsáveis pela minerg
tização
Pelo menos algumas gerações de inclusões fluidas em mj
nerais hospedeiros ou assocíados ao ouro devem provavelmente ser
as representantes dos fluidos mineralizantes, cujo estudo poderia
l-evar à caracterização de seus principais parâmetros físico-químicos e dos fatores controladores da deposição deste metal '
No entanto. apesar da 'importância já

demonstrada do
estudo das inclusões fluidas; a interpretação de seus dados estarão sempre sujeitos a essa séria limitação, ou seja, a falta de
evidências de que as inclusões estudadas sejam realmente representativas dos fluidos mineralizantes.
alguns estudos de depósitos minerais as inclusões
têm sido encontradas nos próprios minerais de minério. como no caso da esfaretita, não havendo portanto nenhuma ambiguidade em considerá-las como primárias e representaftdo certamente amostras originais dos fluidos mineralizantes (RoEDDER, r977 'b) '

.

Em

Os cristais de quartzo da grande maioria de veios aurj
feros contêm um número expressivo de inclusões secundárias e difi-

cilmente inclusões primárias são reconhecidas. Embora evidências
petroqral:-cas sugl"ram que o ouro foi introduzido em vários está-

gios posteriores à cristalização do quartzo' a correlação entre in
clusões secundárias e fluidos mineral-izantes é muito complexa,
principalmente para aquelas rochas hospedeiras afetadas por vários
estágios de recri sta i zação durante ós períodos tec tono-metamórf i cos (no¡oDnR, 1982).
1,

Além disso, muitos depósitos de ouro são caracterizados por uma assembléia mineralógica potimetá1ica complexa, geralmente formada por uma sucessão de estágios, um dos guais relacionq
dos à deposição do ouro.

Estudos de inclusões fluidas em depósitos de ouro de
têm demonstrq
diversos ambientes geotógicos (Tabela l)
do que fLuidos responsáveis pelos veios epitermais de Au-Ag e Au-Ag-Pb-zn, de idade wle soz óica,/c enozóíca , vincurados a intrusivas
de baixa profundidade e sistemas geotermais ativos, são eminentemente aquosos, indicam temperaturas menores que 3OOoC, salinidades
quando
variando de O a acima de 13 eq.? Nacl e conteúdo em Co'
e
presente, geralmente abaixo de 2 mo1al (RoEDDER, L982
HEDENQUT ST _& .HENLEY,,. 1985).
Os fluidos responsáveis pelas mineralizações auríferas em te'Lrenos vulcano- s ed imentare s arqueanos, por sua vez, também são soluções aquosas pouco salinas (< 5 eq.? NaCl), porém indicam intervalos de temperatura entre 28Oo e 5OOoC e quantidades
significativas de co2, ou seja, geralmente acima de 25 molesz (PHIL
LIpS & GROVÈS, 1983). Nestes terrenos ainda deve-se incluir o ouro associado aos depósitos de sulfetos maciços cìe metais bases,
cujas soluções mineralizantes se caracterizam por serem eminentemente aquosas. com pouco ou nenhum co2, de salinidade próxima a da
32ooc
água do mar (-3.5 eq.% NaCl) e temperaturas entre 24Oo e
(KERR]CH & HO.DDER,, I98O).

Por outro lado, nos depósitos de cobre porfiríticos o¡
de o ouro às vezes é extraido como subproduto (por exemplo, Binç¡hant'

e Panguna - Nova Guiné), os fluidos mineralízantes são
salmÕuras hipersalinas (40 a > 60 eq.ã Nacl) apresentam temperaturas muíto altas, isto é, entre 600 a 8oooC, uma ínti¡na filiação

Utah

magmática (RoEDDER,

l-984 )

.

TÀBELA

I -

DE TNCLUSõES [.tUrDÀS Eü DIFECÀRACTERÍSTICAS DOS TLUIDOS HTNERAIT ZAIiITES OBTTDOS PELO ESTUDO
1984, PHILLIPS 6( GRoVES' 1983
RENTES DEúSTTOS DE OTTRO. (HEDENQUIST & HENLEY, 1986; ROEDDER,
.

e SMITH et al ii.
Depósitos do ouro e

¡etais

1984).
ter¡ais de

base

idade

ica/cenozóica associedos especialEente à intrusõe

(aódia)

salinirlade(eq-l tlacl)

conteúdo

?J}-tto Q80)

0.2-r.7 (0.8)
0.1-1J o.9)

?55

0.8

nulo
nulo
nulo
nulo
nulo
nulo
nulo
nulo
nulo
nulo

Yocação etálica

Ih(oc)

Au

227-215 (2\6)

Canyon ( Nev a da)
Jefferson evada)

Aü
Au

lennile (Nevada)
¡eu¡6 ¡1¡¡t¿jn (Nevada)

Au

l,larhattan (Nevada)

Àu

200-u5 Qrï)

Rochester (Nevada)
Tonopah (llevada)

Au

2?o-jr o ( loo)

C¿rlin (i{evada)

A

u-Ag

J50-152

Bodie

Au-Ag

2r5-2\5

0.1

Àu-Pb-Zn
Z n- P b-À ü-Ag
Zn-Pb-Au-Ag
Z n-Pb-Au-Ag

r85-268
?50-115 Q85)

1.1-rJ.4

165-385
110-J?5

0.0-i 2.4
0.0-1.6

<

0epósito/Distrito

de baira profundidade

lelativo er

u.s.AAurora (i{evada)
Ccppe

C

r

r

(

(califórflia)

eede (Colo ra d o)

Idarado (Çolorado)
(colorado)
U te-U l ay
Sunnyside, Eureka (Colorado)

2\r-3to (?so)
250-260 (255)

Au

-Ag

140-290 (250)

Au-Ag

0.4-2.1 (r.4)
0.2-1.4 (0.7)
0.1-1.9 (0.5?)
2.0-s.0 (6.0)
0.0-2.6 (1.0)

,n-qn

0.r-?.9 (1.0t)

HÉIIC()

Tayoltita

Ag-Au

250-?90 (260)

Guanajuato

Ag-Au-Zn-Pb

2?9-2SO

Pachuca

Ag-Au-Zn-Pb

2.9

Col qui

P

b-? n -Ag-A

u

Au-Ag

baixo (0.009-1.09 nolal)

baixo (o.ol-0.19 nolal; né
dia = 0.I0 rnolal)

r.5
0.4-4.? (1.0)

nulo
nulo

180-290

0.0-I. t

baixo (0.05-0.2rr lrlolal)

??0-280 (260)

0.0-1.6 (1.0)

baixo (0.1I rnolal)

JÂPI()

Chitose

nulo
nulo

r80-280 (240)

Qt\)

PTTU

Finlândia,

baixo (0.06-0.44 rIolaI)

(¡

Depósito

Dis!rito

Vocação

lletálica

th(oc) (!ódia)

Salinidade (eq-l racr)

Conteúdo

nelatiro et

G0,

JÂPÃO

l(anizawa

u-Ag

200-2r0

0.8-2.3

150-190

0.0-r.7 (0.5)

Sado

Au-Ag
Âu-Ag

200-260

Seigoshi

Au-Ag

210-21r8

r.0-1.0
0.0-2.5

Taishu

Zn-Pb-Au

250-J00

8.0-16.5

Acupan, Baguio

Au

260-100 (2?5)

0.\-1.2 (r.9)

Antamok, Baguio

Au

200-310

0.?r-7 .6

Maramoto

Au-Àg

?25-100 (?60)

0.0-r.5 (0.9r)

Neavesville

Au-Ag

2?0-260

0.2-r.5 (0.?)

baixo (0.05-0.r1 r¡olal; nÁ
dia = 0.18 molal)
bai xo ( 0.2 molal)

Au-Aq-IeL uretos

200-100

4.?-7.r (5.5)

nüIo

0.1-0.2

baixo (0.01-0.5 molat)

0guchi

A

(l.l)

nulo
nulo
nulo

baixo ( 0.06 nolal)
baixo (0.61-2.22 nol al )

FILIPIIÄS

baixo (0.04-0.4I molal;
dia = 0.I9 nolal)
baixo (0.0q-0.1 mola I)

rná

i(lVT ZILÂfrllIÂ

rIJI
Eflperor

Siste¡as Êeoter¡ais Âtivos
ï0vÀ tEtÂilDIA
Broadlands-0haaki, llg anh a
l(averau, Vaiotapu, Ìlairakei

Au-Ag

Depósitos de ouro e

19?

retais

-?90

base

e! terrenos

vulcano-sedirentares arqueanos

AUSINåIIÂ
l.4t

-

Charlote

150- 440

<

4-0

alto
(n
t\.,

(Continuacão labela 1)

0epôsito/Distrito
AU S

Yocação etálica

rh(oc) (oódia)

Salinidade (eq-f raCf)

Conteúdo

Au

<
<
<
<
<

alto
alto
alto
alto
alto

nelativo er

CÍ}Z

I8ÁtIÀ

llunt
Red Hill
Kanorna lt4ain Reef

AU

?80-t\0
3t0-\00
120-\r,

l4orning Star

Au

400

!Ja

AU

J?o-

Au

400-t?0

Au

?

Zn-Cu-Pb-Àu-Ag

2\0-t?0

ter lank llill

Au

6o()oc

1.0
1.0
2.0
2.0
2.Q

CAIÄDÁ

Mclntire-llollinger
0oyon Mi ne
Iloranda

Ilepösitos dc Cu - l{o

-

(l.o-2{.0 notes%)
(alto
10.0 noles%)

< 5.0
< 5.0
- ).0

variáveì.
nulo

Sn (Âu)

U.S.A

Bingtam ( tjta tr)
Hende r s on ( Colorado)

esente (?)

600

60

pr

lvlo

t00-6t0

b)

nulo

Cu

800

16

nulo

Cu

450

nlu

C

u-Mo

II()VA 6UIilÉ
Panguna
P

TRU

Cerro

ve

rde

ito alts

pre sen

te (?)
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III.l.Objetivos
A real-ização do presente trabalho esteve direcionada
no sentido de atingir os seguintes objetivos no que se refere a
área em questão:
t. Consolidação dos conhecimentos do autor na técnica do estudo de inclusões fluidas, sua utilização como uma ferramenta na compreensão de vários aspectos físico-químicos da gênese de depósitos minerais, assim como sua aplicação na exploração
mineraL.

2. Determinar as características dos fluidos mineral-!
zantes no gue se refere a sua composição. salinidade e densidade,
assim como identifj.car possíveis "trends" evolutivos.
3. Corn base nos resultados obtidos, juntamente com dg
dos de trabalhos de cunho experimental disponíveis na literatura'
discutir sobre as formas (complexos ligantes) pelas quais o ouro
deve ter sido transportado.
4. Àtravés das isócoras representativas de cada tipo
de fluido e suas relações com os dados paragenéticos de trabalhos
anteriores estimar os intervalos de pressão e temperatura dos estágios mineralizantes assim como avaliar a natureza dos fluidos
envo Ivi do s
5. Reconhecimento dos processos e parâmetros físico-químicos que levaram à deposição do ouro em concentrações econôexi.stentes,
micas e adcquação do depósito a modelos genéticos
6. Comparar os resultados deste estudo com os obtidos em outras mineralizações aurlferas similares em "greenstone
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betts" (Austrátia e canadá, principalmente), procurando adicionar
mais subsídios ao quadro das caracterís.ticas dos fluidos de vocação aurífera arquèanos.

III.2.

fitetodologia

Os trabalhos de pesguisa propostos para a Mina Fazenda Brasileiro iniciaram-se com uma fase de campo durante a qual

foram realizados alguns perfis geológicos representativos para o
reconhecimento da geotogia regíonaI e local, visando respectivamente o "Greenstone Belt" do Rio ltapicuru e as rochas encaixantes do depósito de ouro.

Posteriormente, os trabalhos concentraram-se ao longo
da gateria principal da mina onde foram coletadas de forma sistemineralização,
mática várias amostras de rochas hospedeiras da
assim como algumas amostras estéreis para fins comparativos'

fase. agora em Laboratório, as amostras
coletadas foram submetidas a um estìrdo petrográfico em seções
delgadas e polidas, visando a identificação das paragêneses rninerais, åtém do reconhecimento preliminar da natureza geral das inclusões ftuidas presentes.
Numa segunda

A terceira e mais extensiva fase dos trabalhos compr.eendeu (t) o estudo tipológico e mi crotermométrico de centenas
de ínclusões fluidas das amostïas mineralizantes e estéreis; (21
tratamento estatístico dos dados mi crotermomé tri cos para a caracterização de populações dos fluidos presentes; (3) estudo de espectroscopia Raman em inclusões previamente selecionadas e; (4)
interpretação dos resultados com base em dados experimentais disponíveis na Literatura para sistemas fluidos simples, binários e
a infraternários. Para esta fase analítica o autor utilizou
-estTutuTa dO INSÎITUUT VOOR AÀRDWETENSCHAPPEN, VRIJE UNTVERSITErT, em Amsterdam (Holanda), com a supervisão do Professor Dr.
Jacques Touret

As inclusões ftuidas foram estudadas através de um microscópio petrográfico normal equipado com um aparelho de microte¡
mometria do tipo CHÀIXMECA descrito por POTY et alii, 1976, A cali
bração de instrumento foi obtida através de inclusões trifásicas
(H2o líguidó, co2 líquido e co, 9ás) com ponto de fusão de co2 pre
viamente conhecido (Tfco2 = -56.6oc) e diversas substâncias inorgânicas. As inclusões fluidas trifásicas padrões foram úteis para
a caJ-ibração das medidas utiliàadas à baixas temperaturas, ao passo que as substâncias inorgânicas corrigiram as de alta temperaturas.

Este procedimento de calibração do aparelho de microtermometria demonstrou que a precisão média das temperaturas regig
encontravamtradas nos interval-os de baixa e afta temperatura
-se ao redor de + o.2 e + o.5oc respectivamente.
A microssonda Raman utilizada foi do tipo DILoR MIcRoDIL INSTRUMENTS descrita por DHAMELINCOURT et alii, L979. As aná1i
ses se conc3nlraram somente na fase carbônica das inclusões ftuidas devido a vários fatores limitantes: (r) os principais íons da
fase aquosa das inclusões, tais como, Na+, R*, vtg+z, c.*2, cl-,etc
produzem efeitos espectrais relativamente fracos; (2) a água, por
sua vez, fornece espectros muito largos que podem ser confundidos

o próprio "background"; (3) a identificação de fases. sótidas
foi prejudicada pela falta de padrões adequados.

com

A precisão dos resuLtados foi estimeda da ordem de 10
a 2O4, mesmo considerando as incertezas envolvidas na escolha da
separação entre "background" e base das seções espectrais.
Tanto para a mi crotermometria como para a microssonda
Raman for:am utilizadas lâminas bipolidas de O.5 .mm de espessura
não montadas em lamínu1as, a partir das quais peguenos fragmentos
(- 1cm x L cm x t cm) foram selecionadas para a realização de ambos os tipos de anáIises.

III.3.

Petrografia das Rochas Hospedeiras

Ao longo da galeria principal da mina' onde pode-se identificar os litotipos mais representativos da Seqüência Fazenda Brasileiro. coletou-se as seguintes hospedeiras das minerali
zações auríferas: (t) rocha constituída por quartzo e fel-dspato'
intensamente cataclasada e rica em sulfetos, denominada de brecha
quartzo- fe ldspática (GDrv); (2) veio de quartzo com arsenopirita
e pirita (SBSOII) e; (3) veio de quartzo maciço (SB80r) '
A brecha quart zo- fe ld spát ica (GÐrV) nas suas porções
(50å)
menos tectonizadas é composta predominantemente por quartzo
e plagioctásio (40%), com quantidades subordinadas de carbonato
(10%). Apresenta textura granolepidoblástica como i¡uartzo mostrando o aparecímento de subgrãos, bordas suturadas e extinção ondula4
Por sua vez,
te conspicua. o plagioclásio (albita-oligoctásio)

'

ocorre em grãos su¡-idiomóficos de dirnensões variadas e comumente
apresenta suas lamelas de geminação bem deformadas' acompanhando
forte extinção ondulante (Figura 12 A) '
ns porções catacl-asadas a mineralogia é representada
por sulfetos, notadamente arsenopirita (30%), quartzo de granula- 259ø) '
ção muito fina (25?), plagioclásio, (albita-oligociásio
(sz)
epidoto (153) e secundariamente carbonato, sericita e clorita
( r'igura r2 B).
Além da arsenopirita' entre os sulfetos ainda ocorrem
ilmenita, pirrotita e quantidades subordinadas de calcopirita' pirita, magnetita e ouro.

idiomórficos a
A arsenopirita ocorre como cristais
sub-idiomórficos podendo atingir dimensões de até alguns poucos
centímetros, sendo substituída ao longo de suas fraturas pela escq
(noto 3)'
rodita (re, ason .2H2o), um produto típico de sua oxidação
A ilmenita geralmente encontra-se em vários estágios
de alteração para rutilo, ocorrendo tipicanente como cristais esqueléticos, em forma de ripas ou mesmo como inclusões em arsenopi-
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A prlnclpal parqgênese de mlnérlo
da brecha quartzo-ferdspática ó dorninacra
ansenoplrlta
frcr
(Aspy¡ e pseudon:tllo (psr).
Nesta anìostra a arsenopirita
se encontra lntensamente alterada
para escorrrdlta e a irmenita pana
pseucìorul'I1o que oconn*Õ con¡o crlstals esquerót1cos
ou em forma de nipas. A nnt.rix
á compost.a essenclalmente por quart
zo (qtz).

rita (Foto 4), Este óxido de ferro e titânio foi submetido a analise por microssonda eletrônica que forneceu os seguintes resultados: TiO, = 58.3å; FeO = 38.7?; MnO = O,7È e MgO = O'1*' Sua fórml¿
la estrutìrral pcde ser dada por l'e3Ti4ot, ou Quando Fe*3 está prer?
sente por Fer*ttínor, podendo ser ciassificado como ilmeno-ruti10 ou pseudo-rutilo (coUTINHo, comunicação pessoal).
Pírrotita e mais raramente calcopirita ocorrem invaria
velmente como incfusões minúsculas na arsenopirita, ao passo que a
pirita e magnetita. embora em quantidades muito subordinadas, aparecem como cristais individuais.
é encontrado no seu estado nativo como inclusões, ao longo de microfraturas na arsenopirita ou mesmo associado- aos silicatos das rochas, notadamente o guartzo (Foto 5)'
Uma única aná1ise pela microssonda eletrônica revelou unra composição de 9!.22 ðe Au e 8.8% de Ag, ou seja, uma razão Ag/Au em torno
O ouro

de

O. Ol

o Yeio de quartzo rico em sulfetos (sagorr) é caracterizado pela seguinte constituição mineralógica: q'ìutt"o (753), p1a
gioclásio (15%), carbonato (82) e quantidades subordinadas de clorita e biotita (2?'). A granuLometria conferida pelos cristais de
quartzo e ptagioclásio varia de muito fina ( < o'1 mm) a muito
grosseira (t a: mm). Os carbonatos e a clorita ocorrem tanto intersticialmente como preenchendo fraturas.
A paragênese de ininério é dominada por arsenopirita
e
(80%), pseudo-rutilo ( l5%), pirita (5%), carcopirita, pirrotita
magnetita em quanti.dades pouco significativas (< 5*). A pirrotita
e cafcopj.rita normalmente encontram-se como minúsculas inclusões
em arsenopirita e pirita, enquanto que I ouro no eslado nativo pode ser reconhecido tanto como inclusões como ao Longo de fraturas
nestes dois minerai s.

o veio de quartzo classificado como maciço (SB80r) se
compõe de uma mineralogia extremamente simples, ou sej3, predomisendo totalnantemente quartzo con algum carbonato intersticial,
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ência do ourc nas anþstras investlgadas: (A) incrusões em
cr'stais de a¡senopirita (Aspy); (B) cristais individuais
assoc
corì
os sjl:icat.os clâ matrix, notadarnente qual tzo (qtz),
'ados
chf = cÌorita.

mente destituída de sulietos embora possua altos teores em ouro.

Finalmente, as duas amostras (T80,/100 e T,/80/83E) coletadas na parte estériI do depósito para fins comparativos também
'quartzo, mas de dife
são veios constituídos predorninantemente por
rentes gerações uma vez gue apresentam diferentes atitudes e texturas contrastantes.

IIL4.

Classificação e Descrição dos Principais Tipos

de Inclu-

sões Fluidas

Às incfusões fluidas selecionadas a partir das hospedeiras da mineralizaião aurífera (brecha quartzo- fe ldspát ica )
veio de quartzo rico em arsenopirita e pirita e veio de quartzo
maciço) e veios de quartzo estéreis do depósito de ouro da Fazenda Brasileiro foram classificadas em 06 (sej.s) tipos distintos
(tabera 3):
Tipo A: íncLusões monofásicas compostas principal"mente por co2 e outros componentes dissolvidos em quantidades subol
dinadas. Podem ser classificadas como inclusões monofásicas carbô
nicas.

Tipo B: são inclusões bifásicas compostas por uma fase aquosa e outra rica em CO2. Enbora haja urna certa variação, a
maioria das inclusões mostram uma predominância de sua fase carbQ
nica (vcor/vt , o,70). Estas inclusões fluidas são crassificadas
como aquo-carbônicas.

Tipo C: apresentam uma fase não aquosa rica em co,vi
rios sólidos sóIidos de naturéza desconhecida e uma fase aquosa
pobremente desenvolvida. Classificam-se como inclusões carbônicas
multi f ásicas.
Tipos D e E: são inclusões fluidas também bifásicas'
mas eminentemente aquosas. O tipo D caracteriza-se por possuir a
média
fase aquosa mais desenvolvida, mostrando uma razão
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PRÀNCHA T

1. Abundância de inclusões monofásicas carbônicas (tipo A) e aquo-carbônicas (tipo e) no interior de um cristal de guartzo da
brecha quartzo-feldspática (GDIV). escala = 1O um.
2. Coexistência de inclusões carbônicas (tipo A) e aquo-carbônicas
(tipo B) em grupo isolado no interior de um cristal de quartzo
da brecha quartzo- fe 1d spá tica (GDIV). Notar a presença de inclusões aquosas ao longo de microfratura cicatrizada sugerindo
uma origem secundária. escala = 10 um.
3. rncrusão monofásica carbônica (tipo a) isorada nó

interior de
um cristal de guartzo com formato de cristal negativo. Sua tonalidade escura é devido às intensas reflexões internas da inclusão. Notar que o contorno do cristal de quartzo pode ser delimitado acompanhando as inclusões que decoram suas bordas.
êsca1a =
veio de quartzo com arsenopirita e pirita (SB80lr).
lO um.

4. rnclusões monofásicas carbônicas (tipo e) de formato irregulares. ocorrem principalmente ao longo das bordas. dos cristais
de quartzo. Brecha quartzo- fe ld spát ica (GDIV). escala = 1O um.
5. Grupos isolados de inclusões aquo-carbônicas (tipo n) em quartzo '
Algumas portam um crístal de halíta (H) e uma, em particular.um

mineral opaco (op.), provavelmente sul-feto'
-feldspática (GDrV). escãIa = 20 um.

Brecha quartzo-

6. rnclusão monofásica carbônica (tipo A) isolada em quartzo. veio
de quartzo com arsenopirita e pirita (sBSorr). escala = 20 um.
7, I e 9. rnclusões aquo-carbônicas (tipo g) com Êase vapor predominante. Linha tracejada = limites do cristal de quartzo. veio
de guartzo com arsenopirita e pirita (sBSoTr) escala = 2O um.
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(tipo B) em quartzo
IO. Grupo isolado de inclusões aquo-carbônicas
escala =
da brecha quartzo-feldspática (GDIV). H = halita'
20 Um.

11. Inclusão aquo-carbônica (tipo B) com fase carbônica predominante, isolada em quartzo. veio de guartzo com arsenopirita e
pirita(sseorr).Linhatracejada=limitesdocristalde
guartzo. escala = 20

Pm'

grande crisI,2. rnclusão aquo-carbônicas (tipo B) isolada com um
acidentalmente
ta1 de halita (g), Possivelmente aprisionado
(sBB0r). esca
com o fluido da inclusão' Veio de quartzo maciço
la = 20 ¡lm.
de
13. rnclusão carbônica multi fásica (tipo C) isolada em cristal
quartzo. Veio de quartzo com arsenopirita e pirita ' escala =

20 um.
L4

Detalhe da inclusão do tiPo
senopirita e Pirita. escala

c

anterior. Veio de guartzo

com

a!

20 pm.

!-:-^^
¡/+.i^^
r-l
i<.ìlãa'lãs
em
en
C) isoladas
15-17, fnclusões carbônicas multifásicas (tipo
sua nacristal de quartzo. O número de sótidos S é variável e
fase cartureza ainda é desconhecida. Na maioria dos casos a
ou
bônica (G) é reconhecida ao passo que a aquosa é ausente
e p¿
pobremente desenvolvida. Veio de quartzo com arsenopirita
rita (ssgorr). escala = 2o um'

do
16-18. Fase carbônica tíquida aprisionada em irregularidades
pirita
quartzo (s). Veio de quartzo com arsenopirita e
( sseor r ). escala = 20 um.

PR[ilGil[

PRANCHÀ ITT

lg-2o. fnclusões aguosas de baixa salinidade, isoladas em quartzo'
com fase líquida (tipo D) e vapor (tipo E) predominante respectivamente. veio de quartzo maciço (SB8OI) ' escala = 1O um'
21

. fnclusões aquosas tardias ao longo de microfratura cicatrizadas. Veio de quartzo maciço (SB80I). escal-a =.10 um'

22, 23 e 24. Inclusões aquosas tardias em microfratura cicatrizada. observar que algumas inclusões contên cubops de halita (H)
de dimensões variadas e a grande variação do volume da fase
vapor em relação ao volume da inclusão, Tais evidências fornecem indicações de que tais inclusões devem ter sofrido o fenômeno estrangulamento ( "necking-down") ' Brecha quartzo-feldspática (GDrv). escala = 2o 1rm.
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24. fnclusões monofásicas carbônicas ao longo de microfraturas cide
cicatrizadas gue não ultrapassam os limites do cristal
quartzo (pseudosecundárias verdadeiras ?) . Veio de quartzo estéri1 em meta-pelitos (tgO/10O). escala = 10 um.
26. Grupo isolado de inclusões compostas de H2O-N2-CH4 (tipo F)
Veio
tre trilhas de inclusões monofásicas carbônicas.
quartzo em meta-pelitos (TB0/10O). escala = 25 um.

en

de

27,28 e 29. Detalhe das inclusões do tipo F. Caracterizam-se pelo
desenvolvimento da fase gasosa e sempre coexistem com inclusões aquosas de baixa salinidade (tipo D) que podem ser reconhecidas pela predominância da fase 1íquida sobre a fase vapor. Veio de quartzo estéril em meta-pelitos' (tgO/ 100). esca1a=25um.'

30. Detalhe das inclusões aguosas de baixa salinidade (tipo O) coe
xistentes com as compostas por H2O-N2-CH4 (tipo F.). escala =
25

um.

vurog/vt ..< 0,30, ao passo que no tipo E a predominância da fase
vapor é notória ( > o,7o).
,A.mbos os tipos podem ser denominados de inclusões aqug
sas de baixa salinidade.
Tipo F: consituem-se de uma fase aquosa e uma gasosa
muito desenvolvida que ocupa 50 à go* ao volume total da inclusão.
Esta fase gasosa constitui-se de uma mistura de CH, e Nr.

III.4.t.

Inclusões flonofásicas Carbônicas (Tipo A) e Aquo-Carbônicas (Tipo B)

As ínc1usões do tipo A e B são de longe as mais abundantes em todas as amostras investigadas da parte mineralizada e
estériL do depósito, sendo agrrlpadas no mesmo item por causa de
seu modo de ocorrência comum e coexistência em vários conjuntos de
incLusões ( PRANcHA rt r-2).
Dentre os dois tipos, as monofásicas carbônicas são
predominantes e localizam-se em grandes grupos sem orientaõao p1anar discernjvel no interior dos cristais de quartzo das amostras
mineralizadas, assim como ao longo de microfraturas cicatrizadas
nos veios de quartzo estéreis da encaixante (PRANCHA r: 1e PRÀNCHA Tv: 24) .
As inclusões do tipo B são encontradas coexistindo com
as do tipo A, mas também ocorrem isoladas ou formam grupos no interior dos cristais de quartzo (PRANCHA r
; PRACHA rr: ro-12).

os tipos apresentam dimensões de 5 à 20 um e em
termos de formato mostram tanto contornos de cristal negativo (poirregulares
ligonal ou em diamante) como contornos totalmente
( PRANCHA I: 3-4).
Ambos

nns quando

A presença de alguns minerais nestas inclusões não e comum,
presentes fornecem fortes evidências de não terem se cristalizado a
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partir dos fluidos que foram originalnente aprisionados, não podendo portanto serem classificados como verdadeiros nineraís de sg
turação. Dessa forma, torna-se bem provável que estes minerais tenham sidos capturados acidentaLmente nas inclusões, uma vez que se
constituem em feições esporádicas, não possuem razões volumétricas
constantes e nãc se dissolvem quando submetidas a aLtas temperaÈuras, critérios estes fundamentais na caracterização de verdadei
ros minerais de saturação (RoEDDER, l-984).
A maioria desÈas fases sólidas são minerais transparentes e de natureza desconhecida, uma vez que não foi possível

identifícá-Ias devido às dificuldades de reconhecimento de
propriedades óticas.

suas

disso. tanto em inclusões do tipo A como do tipo
B, são encontrados minerais opacosf sendo os sulfetos considerados os candidatos mais prováveis, uma vez que a paragênese de mínério é denominada por arsenopirita, pirita, pirrotita, calcopirita. etc. (PRANCHA r: 5).
Atém

III.4.2.

Inclusões Carbônicas f'lultifásicas (Tipo

C)

Estas incl-usões fluidas apresentam-se em quantidades
muito subordinadas e caracterizam-se pela presença de uma fase
não-aguosa rica em Co2 e sóIidos que preenchem praticamente toda a
sua cavidade, de tal forma que a fase aquosa, quando presente, ocorre apenas como peguenos filetes ( PRANCHA rr:15-17).
grande parte dos casos, o número e o tamanho destes
sóLidos minerais fazem com que a fase carbônica fique pressionada
contra as paredes da inclusão onde sofre deformações (PRANCHA r:
Fotos l-5 a 17).
Em

a fase carbônica está aprisionada em irregularidades do próprio quartzo, dando a impressão
que a inclusão em si tenha aprisionado algum sóIido mineral já .Algumas vezes nota-se que
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xisrenre

(PRANCHA

rI: 16 e 18).

aos
termos de modo de ocorrência, restringem-se
veios de guartzo mineralizados do depósito onde podem ser encontrados como inclusões isoladas ou juntamente com as incLusões do
típo A e B, mostrando formatos regulares de cristat negativo e d!
nensões médias de 20 um.
Em

III.4.3.

Inclusões Aquosas de Baixa Salinidade (Tipos D e E)

Inc1usões bifásicas aquosas de fase 1íquida desenvol-vida (tipo D) encontram-se presentes em todas as amostras estudadas, tanÈo mineralìzadas ou estéreis, possivelmente representando
truLoos oe geraçoes mais tardias da evolução do depósito de ouro.

Estes fluidos tardios mostram dois modos principais
de ocorrência: (t) em grupos com arranjos pl-anares; (2) ao longo
de microfraturas cicatrizadas formando trilhas de inclusões orieq
tAdAS ( PRANCHA IITZ 2L).

diversas gerações destes fluidos
tardios, torna-se difíci1 o estabelecimento de uma determinacla
cronologia relativa poís os cristais de quartzo apresentam-se se4
pre intensamente recortados por microfraturas preenchidas por incfusões aquosas.
Embora deva haver

Especialmente no caso do veio de quartzo frEciço (SBBOT)
as
inclusões do tipo D podem ocorrer isoladas ou mesmo ser
coexistentes com as do tipo E, que são aquosas com fase vapor prg
dominante, no interior dos cristais de quartzo, formando aglomerados bem distintos dos grupos de inclusões carbônicas e aquo-

-carbônicas ( Pneucse rrr: f9-20).
A coexistência destes dois tipos de inclusões aquosas
encontradas
torna-se também evidente ao longo de microfraturas
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no veio de quartzo ,nu.ìro e em pequenos veios quaÌtzo-ca rbonát i cos alojados na brecha quartzo- fe Id spát ica . Nas inclusões fluidas
destes últimos, cristais de halita foram identificados principalmente pelô seu hábito cúbico, índice de refração próximo ou menor
do que o do quartzo. ausência de pleocroismo e isotropia (pnewCHA

rII:. 22-25)

III.4.4.

.

Inclusões Compostas por H20-CH4-N2 (Tioo F)

Estas inclusões encontram-se restritas a um veio de
quartzo (T8O/100) estéri1 encaixado em metapelitos que se caracterizam como uma das encaixantes da mineraÌização aurífera.

presentes, elas formam grupos isolados distintardias
tos que ocorrem entre trilhas de inclusões carbônicas
(talvez pseudo- s ecundár ias ) (PRANCHA rv; Fotos 26-29) Quando

Seu tamanho expressivo (20-25 um) em relação às inclu

sões adjacentes, o formato irregular ou de cristal negativo e a
predominância da fase não aquosa &g/vE = o,50 à 0'90) constituem-se nas suas feições principais (pRetcHe Tvz 27-291 .

diversos casos a fase aquosa só é reconhecida qua¡
do a cavidade destas inclusões apresentam reentrâncias que são
preenchidas por pequenos filetes de HrO ( PRANCHA Iv: 29).
Em

resumo, uma visão mais geral das principais características das inclusões representativas responsáveis pela mineralização aurífera da Fazenda Brasileiro, assim como de alguns
veios de quartzo estéreis em rochas encaixantes pode ser observada na Tabela 2.
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III.5. l'licrotermometria

e Espectroscopia

Raman

III.5.l. Critérios Utilizados na Seleção de Inclusões Fluidas
As descrições dos principais tipos de inclusões fluidas permitiram integrar.uma série de características fundamentais
na seleção daquelas mais representativas dos fluidos mineraÌizantes para sefém submetidas ao estudo .de mi crote rmometr ia :
1-. Moclo de ocorrência: apenas inclusões isoladas ou
mesmo em grupos isolados no interior de cristais de quartzo foram
consideradas como confiáveis;
2. Nenhuma evidência de perda de fluidos ( "Leakage")
ou do fenômeno do estrangufamento ( "necking down" ) i

3. Possível relação com a mineralização aurífera ' Este critério é considerado como fundamental neste estudo, pois embora as inclusões fluidas sejam as únicas amostras pieservadas
das fases fluidas que interagiram com as unidades vulcano-sedimeq
tares da Seqüência Fazenda Brasíleiro do "Greenstone Bel-È" do Rio
rtapicuru durante a sua evolução tectono-metamórfica , a sua relação direta com os fluidos mineralizantes não é de fácif definição'

(1980), na identificação e caracterização dos fluidos mineralizantes vários fatores limitantes devem
ser considerados:
I. Escas.sez de inctusões primárias em quartzo;
2. Grande abundância em inclusões de origem secundária, geralmente ao longo de microfraturas cicatrizadas;
'
3. O simples reconhecimento de várias gerações de incl-usões fluidas, sejam elas primárias ou secindárias, não revela
por si só quais os responsáveis pelo transporte e deposição do
ouro, Outras feições podem vir a ser compLementares no estabelecimento <le uma aproximação relativa quanto à natureza dos ftuidos
mineralizantes, tais como reconhecimento de inclusões fluidas nos
minerais de minério, ouro no interior das inclusões fluidas' ou
Segundo ROEDDER

ao longo de microfraturas ricas em inclusões de origem secundária, etc.

mesmo

o caráter primário das inclusões fluidas carbônicas e
aquo-carbônicas consideradas como representantes dos fluidos minêralizantes neste presente estudo é ae aitíci1 avalíação devido
à impossibilidade de dimensionar as possíveis Èransformações por
elas sofridas durante períodos de fraturamentos e recristaLização do quartzo das rochas hospedeiras.
transformações
evidência complementar que tais
devem ter ocorrido pode ser observada no modo pelo qual as inclusões fluidas se distribuem no mineral hospedeiro.
Uma

As inclusões ftuidas com formatos regulares, isto é,
de cristal negativo, geralmente situam-se em grupos isolados confinados no interior dos cristais de quartzo, ao passo que as de
formato irregular apenas são encontradas ao longo de suas bordas
(

pner¡c¡re

r:

4-5).

Esta feição indica claramente os efeitos de recristade
lização tectônica sobre as inclusões fluidas em cristais
guartzo que foram submetidos a eventos deformacionais (KERRICH,
1976).

Esta relação deformação/rectistalização é também confirmada nas amostras estudadas pela perda da forma euhedral dos
cristais de quartzo, juntamente com a suturação das bordas entre
os grãos, aparecimento de sub-grãos, presença de extinção ondulan
te e lamelas de deformação.
As principais mudanças nas inclusões devido a este fg
nômeno de recristatização tectônica são segr:ndo Km.RrcH (1976): (t) ausência de inclusões fluidas primárias; (2) presença de inclusões
fluidas de formaÞos irregulares e com evidências de perda ("l-eaíntracristalina
kage") de conteúdo fluido devido a deformação
(pneNcHe T.: 4); (3) tocalmente as inclusões fluidas são direcionadas para as margens do sub-grão neoformado, deixando seu inte-

80

rior praticamente desprovido destas feições

'

Levando em consideração o que foi acima exposto, assl¿
me-se que principalmente as inclusões fluidas carbônicas e aquo-carþônicas selecionadas e estudadas por microtermometr i a e espeg
troscopia Raman, são os represenrLantes mais próximos dos fluidos
mineralizantes com base no seu modo de ocorrência ( inclusões iso-

ladas ou em grupos isotados), na falta de evidências de perda do
conteúdo fluido ou mesmo estrangulamento e pela presença de minerais opacos em algumas que provavelmente devem ter sido capturados na época de formação da inclusão, indicando a coexistência
destas fases sólidas e o ftuido das inclusões (RoEDDER, 1981).

ca,

Embora não se possua dados da microscopia eletrôniestes minerais opacos assemelham-se oticamente a sulfetos, o

que faz aumentar as evidências de que as incLusões carbônicas e
aquo-carbônicas selecionadas sejamaproximações razoáveis dos
fluidos mineralizantes, uma vez que o ouro ccorre invariavelmente associado à arsenopirita e subordinadamente à pirita (como inclusões ou ao Longo de fraturas).

III.5.2.

Dados composicionais peta l¡licrotermometria

copia

e Espectros-

Raman

As inctusões fluidas do tipo A e B das rochas hospedeiras da mineralização aurífera (brecha quartzo- fe ldspát ica, veio
de. quartzo com arsenopirita e pirita e veio de. quartzo maciço) as
sim como de alguns veios de quartzo estéreis das rochas encaixa4
de
tes mostram temperaturas de fusão do CO2 (TfCO2) variando

-60.3 à -57.ooc (nigura r3).

Esta forte depressão da Tfco2 em relação ao ponto tr!
plo do co2 (-56.60g) indica prontamente que as incrusões do tipo
A e B investigadas contêmr alén do co2 como substância principal'
outros componenÈes dissolvidos em quantidades subordinadas'

af
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de fusão do c02 (Tfc02) para as inclu0s histogramas representa|1 a variaçã0 da temperatura
(iipo B) representativas'das am6stras mineralizasões carbônicas (i;;;";j"; rqrã-..iuati.t.
uma notáve1 depressão da Tfc0^ em reLq
das s estóreis ¿u llinu iur.ni, Brasileir0. 0bserva-se
que é
em todos os histosramas apresentadoÉ'
ção ao sistema tt.^iäiitt'o'i'"tiiöór'='-;;'¿a¡;
na
fadissolvidos
de N, e C11u
causada pela pt..t;;;;';; qut'tiouo'( subordinadas e.variáveis
nutttero de lnclus0es'
se. carbônica. f.m. = freqüância máxirna; n =
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à microssonda Raman' estas várias
presença de
incLusões pré-selecionadas do tipo A e B revelam a
discH4 e N2, em quantidades variáveis, como componentes extras
ponsolvidos na fase carbônica e responsáveis pela depressão do
to triplo do co2 (tabeta 3 ) Quando submetidas

Logo, de acordo com os dados composicionais forneci(Co2'
dos e considerando que a quantidade dos componentes voláteis
N, e cHn) dissolvidos na fase aquosa assim como de sais na fase
das
cãr¡ônica sejam neglegíveis, os dados de mi crotermometri a
inclusões do tipo A e B podem ser interpretados através da combi(RAMBOz' 1980):
nação dos seguintes sistemas químicos (nígura 14)

fnclusões Carbônicas (tipo A)
co2 - N2
co2 - cH

rncrusões aquo-carbônicas (tipo B)
H20

Nac 1

H20

coz

Hzo

CO2

H2a

Hzo

- NaCl
co2 - cH
co2 - N2

Dentreestessistemas'apenasalgunspossuemestudos
experimentais nos campos de pressão e temperatura de interesse
geológico, como é o caso do H2O - NaCl e H2o - Co2'
A temperatura de fusão para inclusões carbônicas muldetifásicas (tipo c) não puderam ser determinadas com precisão
(a
aprevido ao pobre desenvolvimento da fase rica em CO, bolha
por causa dos
senta um tamanho muito reduziao), à sua deformação
sólidos minerais no interior da inclusão e peta extrema reftexão
tointerna à baixas temperaturas quando a fase gasÓsa torna-se
talmente escura.

a

Apenas duas inilusões do tipo C foram submetidas
pela microssonestudo de microtermometr i a detal-hado e analisadas
composida Raman, mostrando que suas fases carbônicas variam em
quantidades subordinadas
ção de co2 praticamente puro à co, com
de N, e CHn (Tabe1a 3 ).
um
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TtPo
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SISTEMA OUIMICO

CO¿': N2
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SISTEMA OUIMICO
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(CO2+ N2 + CH¡ + HzO
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COe

COa-

NoCL

COz -

CH4

COz

N2

@

f/"o", Lor*Nz

fIGURA

NoCt

*

+ cH4ìs

(Nz+ cH4)d

fase aqu0sa e carbônica das inclusõi:s fluidas d0 lipo A e B corn ba
se nos dados obtidos pela microtermonetria e espectroscopia Raman e os sistemas químicos pe
los quais devetn ser i¡terpretadas.

Composição aproximada da

85

Similarmente ao caso anterior, as temperaturas de fusão da mistura N2-CH4 Cas inclusões do tipo F não foram registradas devido à sua dificuldade em atíngir o ponto de congelaménto
mesmo à temperaturas bem baixas (-19ooc, ou seia, o limite do equipamento de microtermornetria ) .
base na temperatura de fusão do gelo (Tfg) das inclusões aquosas, do tipo D e E, invariavelmente em torno de Ooc
foi possíveI def ini-l-as como representantes de fluidos compostos
por H2O sem a presença de quantidades expressivas de sais dissolvidos (mgcL 2, cacL2. Kcl , Nacl, etc.), que certamente abaixariam
H2O-NaCl
cons iderave lmente o ponto de fusão do gelo no sistema
(cRAwFoRD, 198r).
Com

III.5.3. 0 Fenômeno da Homogeneização
ilI.5.5.1.

Homogeneização no Sistema Carbônico (ThC02)

As temperaturas de homogeneização do co2 (Thco2) das

inclusões carbônicas (tipo A) e aquo-carbônicas (tipo B) ocorrem
no estado líquido e revelam através de tratamento estatístico um
amplo intervalo de variação (Figura 15).
Apesar desta ampla variação, os histogramas da Thco2
das incLusões do tipo A representativas da brecha quartzo-fe1dspirita
pática (GDIV) e do veio de quartzo com arsenopirita e
(sBEorr) rnostram picos de freqüência máxina em torno de -4 e -3oc e 6
7oc respectivamente.

para as inclusões
do tipo B presentes nestas amostras também apresentam o mesmo intervalo de variação mostrado pelas de tipo A. No entanto, nenhum
pico de freqüência máxima de Thco2 destas inclusões pode serr reconhecido no caso da brecha quartzo*feldspática, que ao contrário'
concentram-se pre ferenc i a Imente enLre lI e 12oC no veio de guartzo
Os dados da homogeneização do cO2
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(rigura 15).

contrôste com os dados anÈeriores, a homogeneização
associadaè ao veio de
do Co2 das inclusões fluidas do tipo B
quartzo maciço (SB8or) ocorre à temperaturas cons iderave Imente rnais
altas e em intervalos mais restrítos de variação. o fenômeno da homg
geneização do co2 nestas incl-usões situa-se entre 11 e 26oc. com a
tendência da maior parte dos valores estarem concentrados em torno
ce 14 e l5oc (nigura 15).
Em

Nas duas amostras e-studadas de veios de quartzo estéreis (T8o/1Oo e T8O/83) de rochas encaixantes, as inclusões carbônicas e aquo-carbônicas apresentam-se também como as mais abundaq
tes e possuem ThCo2 no estado líquído variando de -21 a 24oC, embg

ra a maior concentração de valores resida entre -11 e -9.Ooc (nigura 15).
veios de quartzo estéreis, entre trithas de inclusões monofásicas carbônicas, encontram-se inclusões
compostas por H2o - CH4 - N2 (tipo F) cujas temperaturas de homoem
geneização da mistura cH4 - N2 se processa no estado crítíco
torno de -I25 e -1o5oc, A composição de sua fase não aquosa não
anteriormente.
foi determinada pela microtermometri a, como visto
(lSmas pêl-a microssonda Raman que definiu urna predominância em N,
80 moles%) e CHn (18-20 noles?), com praticamente nenhum Co, (Tabela
Local-mente nos

3).

1II.5.3.2. A Homogeneização Total (Th):

A Temperatura

t'línima

de

Formação das Inctusões Fluidas

Pelo fato das inclusões monofásicas (tipo A) homogenei
zarem-se totafmente à tem¡:eraturas iguais ou inferiores à 3L.Ioc
(temperatura crítica do cor), elas apenas fornecem, como será vis
to mais adiante, a densidade de seus fluidos assim comc a isócora ao longo da qual foram aprisionados.
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As inclusões aquo-carbôn icas, por sua vez' apesar de
apresentarem também a homogeneização do Co/ Passan a constituir
um sistema fluido totalmentè homogêneo apenas à temperaturas bem
mais altas e con seqüentemente podem estimar as condições mínimas
de P e T de formação do depósito mineral '

'

Na sua grande maioria as inclusões aquo-carbônicas das

hospedeiras das rnineralizações auríferas da Fazenda Brasileiro mosaquosa
tram uma predominância da fase carbônica sobre a fase

(vco2/vt = o,8o

-

o,9o)'

spática as temperaturas de homogeneização total (Th) das inclusões aquo-carbônicas variam de 250
a 4OOoC. com uma fregüência máxima entre 350 e 380oC, enquanto que
no veío de quartzo maciço estes valores concentram-se em lornÔ de
250 e 3o0oc (Figura 16). ALém disso, em grande parte dos casos
estas inclusões decrepitam mesmo antes de se homogeneizarem pois
durante o seu aquecimento a pressão interna do fluido torna-se co!
sideravelmente maior do que a pressão confinante causando uma ruptura no mineral hospedeiro (no¡op¡n, 1981) '
Na brecha quartzo- fe ld

os casos a homogeneização total ocorre invariavelmenÈe no estado gasoso que é indicada peto aumento gradual
do volume da bolha da inclusão, mas a deterrninação precisa do final deste fenômeno torna-se difíciI devido a dimensão da bolha'
t,amanho e forma da inclusão e efeitos óticos à temperaturas altas
(por exemplo, reflexão interna intensa nâs bordas da bolha' trang
lucidez, etc . ) .
Em ambos

As incl"usões aquosas do tipo D e E ocorrem tanto ao
longo de microfraturas (origem secundária) como tambén em grupos
coexistindo com as inclusões monofásicas carbônicas e aquo-carbônicas.
No primeiro caso elas homogeneizam-se no estado líquido à temperaturas relativamente baixas (80-12ooc) ' sendo consideradôs como representantes de fluidos aquosos tardios que interagino caram com o depósito de ouro à níveis mais elevados da crosta

'
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minho de ascensão do ,igreenstone belt,, (nigura 16).

A situação do segundo caso parece bem mais evidente
no
veio de quartzo maciço (sBgor) onde a homogeneização das
inclusões
aquosas (no estado tíquido) encontram_se dentro de
um amplo intêr_
valode temperatura, isto é, ae tso a aproximadamente
4oooc, com pi
co de freqüência máxima em 220 e 24ooC (Figura 16).

.
Nos veios de quartzo estéreis das rochas encaixantes
do depósito de ouro da Fazenda Brasireiro as únicas inclusões
que
fornecem dados sobre sua temperatura mínima de formação
são as do
(aro - N2 - cH4), uma vez que as carbônicas, que
são as prg
:to: "
dominantes
veios, não reproduzem tais dados diretamente.
tal

&nborá escassos os valores dâs teÍrperaturas de honrogeneizaçãò
to_

tipo F mostram_se restritos entre 320 e
do a maior concentração no intervalo de 32o à 35ooc
das inclusões do

III.6.

Avaliação dos Dados de firicrotermometria
crossonda Raman

III.6.l.

4OOoC,

se¡

e Anárises por Hi-

Precisão dos Dados de Hicrotermometria
O grau de

confiabilidade dos resultados obtidos na mi_
crotermometria das inclusões fluidas obviamente possue
um papel
fundamental na fase de interpretação dos dados, principalmente
com
a formutação das principais características dos ffuidos mineralizantes. e implicação quanto à sua origem.
termos de precisão, considera_se que os dados mi_
crotermométri cos obtidos neste trabarho foram sujeitos à
diversas
Em

fontes de erros:
(t) oiferença entre a temperatura rear da amostra
e a
indicada pero sensor do aparer-ho. Esta diferença é corrigida
atra-

9I

vés da catibração correta do aparelho de

mi

crotermometri a;

(2) velocidade de aquecimento da amostra: não deve ser
superior à o.zsoc/min. a partir de tooc abaixo de qualquer fenômeno de mudança de fase ( fusão ou homogeneização), pois as temperaturas registradas serão muito mais altas que as reais.
(3) A observação e definição exata da temperatura de
mudanças de fases importantes foram difícultadas pelos seguintes
fatores : (r.r) tamanho reduzido (< Io um) de muitas incrusões;
(3.2) refrexões internas intensas .principalmente em inctusões do
t,ipo B; (3.3) decrepitação anterior ao fenômeno da homogeneização;
(3.4) na ausência da decrepitação, a homogeneização ocorre no estg
do gasoso e deve se completar a temperaturas ligeiramente mais altas que as registradas, pois a predominância da fase carbônica.
que ocupa mais de 8OB do volume total da inclusão.. aliado ao seu
pre jr:dl.cam a observação do final do fe:ormato regular
nômeno; (3.s) no caso de inclusões aquosas com predominância da fa
se tíquida (vg/vt < o.Lo), a temperatura de homogeneização tota:. é
do fenômeno
tambérn afetada na sua precisão nos estágios finais
quando a fase vapor atinge dimensões minúsculas e adere às paredes
da inclusão, evitando assim o reconhecimento do momento real de
seu desaparecímento

.

considera-se que apenas. os dois primeiros fatores puderam ser controlados e os erros minizados, ao passo
que os outros terão uma certa influência nos resultados finais. cu
ja quantificação nem sempre é fácif estimar.
Como conclusão,

III.6.2.

A Relação entre a llicrotermometria e a Composição das In-

clusões Fluidas
As temperat.uras de fusão e homogeneização de ulti determinado grupo de inclusões ccgenéticas são importantes pois fornecem respectivamente uma primeira aproximação da composição química
e uma ordem de grandeza da d€nsidade dos fluidos Fresentes durante ou após o desenvolvimento ie uma determinada paragê'nese mineral

o,

ou de minério.
condições ideais, isto é, considerando sistemas uni
tários ou compostos puros (por exemplo, H20, H2o-NacI , co2, H2o-co2,
H2O-CH4, etc), estes dois parâmetros podem ser estabelecidos dentro de um intervalo razoável de precisão, uma vez que as relações
P-ü-T-X sejam conhecidas experimenta lmente para estes sistemas.
Em

em regra
No entanto, esta situação não se constitui
mas exceção quando projetada para casos geológicos, onde as inclusões fluidas geralmente Se caracterizam por Serem muito mais complexas quimicamente do que sistemas puros, princípalmente pela prg
sença de outros componentes dissofvídos na fase gasosa (por exem+3
pIo, cH4, N2, H2o, co, etc) e aquosa Wrg*2, cu*2, K*' Fe+2/
etc . ) .
A presênça destes componentes subordinados é suspeitada pela depressão que causam no ponto triplo do sistema quínico
considerado durante as medidas das temperaturas de fusão das in-

clusões ftuidas
No entanto, a sua identificação qualitativa

assim

como

suas quantidades relativas são de difíci1 estimativa, caso se tomar como base apenas os dados obtidos pela mi crotermometr i a '

o conhecimento do tipo e quantidade relativa destas
substâncias não detectadas pela mi crotermometr i a (devido a sua
presença em quantidades muito subordinadas) torna-se de fundamentaJ" importância uma vez que complementam o sistema químico no qualas inclusões fluidas devem ser estudadas, assim como mostram en
que extensão afetam o fenômeno da homogeneização'
Recentemente' tais dificuldades têm sido superadas grg
ças ao desenvolvimento de novas técnicas anal-íticas' como é o caso
e
da microssonda Raman, que permite a determinação qualitativa
quantitativa relativa de inúmeras espécies químicas. gasosas e 1í-

guidas, como de minerais presentes nas inclusões fluidas' conforme
já demonstrado em itens anteriores deste trabalho'
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Neste presente estudo. a relação entre a variação da
cornposição química (dada pela microtermome tr ia e espectloscopia Ra
man) e a temperatura de homogeneização do Co, (ttrcor) oas inclusões fluidas do tipo A e B é indicada na figura 17'
base nos diaqramas Thcol
z¿vs TfCo^ algumas feições
sao claramente dl-scernrvers.
Com

1. As inclusões fluidas das rochas mineralizadas da
(I' II' rII) sem prg
Fazenda Brasileiro mostram dornínios distintos
ticamente nenhuma superposição e devem estar representando uma evg
Iução contínua dos fluidos mineralizantes com o tempo durante vários estágios de ascenção crusta] ("uplift path") do "greenstone
beIt".
2. Apesar da ômpLa variação na composição ( dada em termos de temperatura de fusão do cor) das inclusões' as temperaturas
de homogeneização do CO2 conservam-se sempre dentro de um esÈreíto intervalo (Figura 17 A) '
uma composição relativamente
constante a temperatura de homogeneização do co2 pode mostrar uma
(tipo
variação muito grande como no caso das inclusões carbônicas

3. Por Õutro lado, para

A) dos veios de quartzo estéreis das rochas encaixantes

(Figura

17 B).

BaseadonasduaSúltimasfeiçõesacimacitadas,podemí-se deduzir que o fator composição deve exercer uma influência
nima, se atguma, nesta ampla variação mostrada pela temperatura de
homogeneização do Cor.

Esta ínfluência mlnima é fortemente enfatizada quando
as composições da fase carbônica das inclusões fluidas estudadas'
obtidas através da microssonda Raman, são confrontadas com as reE
pectivas temperaturds de homogeneização do Co2 (Fígura 184) 'Novaas te!!
mente, nota-se que, independente da variação da composição'
peraturas de homogeneização do CO2 na fase carbônica sempre se
situarão no mesno estleito interValo, nunca ul-trapassando a dife-
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nelação entre a ternperatura de homoqeneização do C0, (ThC0r) e o conteúdo de N, e cÌl¿ das
inclusões carbônicas (Iipo l) e aquo-carbônicas (Iip0 B) de anõstras mineralizadas'e estðreis
da tulina Fazenda Brasileiro; (B) relação entre ThC0, e o conteúdo ern CHU das inclusões do Tipo
Â e B da brecha quart2o-feldspática (co Iv).
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a relação Thco2
rençe de 1ooc. Similarmente aos casos anteriores '
A' associadas à
versus conteúdo de CHn pala as inclusões do tipo
correlação positibrecha quartzo-felaspåtic", não revela nenhuma
distriuuídos
va, pelo contrário, os dados lançados ðparentam estar
aleatoriamente no diagrama da figura 18 B) '
os f a'
Duas Podem ser as imPlicaçot -'s fundamentais Para
variação de
tos acima observados: (a) concLui-se que a grande
de densidade do fluido
ThCo2 tepresenta mais o reflexo da variação
(u) se a composição
da inclusão do que cliferenças composaclonais;
das inclusões' ou
do fluido não afeta cons iderave lmente as ThCO,
fluidos podem ser
seja, a densidade das fases carbônicas' estes
consideradoscomosistemascompostospurosesuasisócorasfacil-

mente calculadas.

nÈretanto. é opinião do autor que esta implicação defuturas pois
veria ser considerada com cautela em interpretações
constante ou
ainda permanece a dúvida se esta é u¡na característica
de ouro da Fazenaleatória dos fluidos mineralizantes do depósito
da Brasileiro.
necessitando a
Enquanto este ponto permanece em dúvi<ia '
i' o cálculo das isócoobtenção de mais dados para ser clarificado
neste estudo levará em conta

ras para as inclusões sefecionadas
as composições determinadas' isto é'
componentes subordinados CHn e Nr'

III.6.3.

Comparação

tria

H2o

+ co2 juntamente com

os

entre os Resultados obtídos pela Microtermome-

e llicrossonda

Raman

a grande
iá foi mencionado em seções anteriores'
maioriadasinclusõesf}uidasestudadas(carbônicaseaquo-carbô- de
das ' temperaturas
nicas) neste traþalho mostraram uma depressão
de crl4 e N2
fusão do co2 (Tfco2) devido à quantidades subordinadas
pera miatravés das anárises de suas faces carbônicas
Como

detectadas
crossonda

Raman.
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No entant,o, o conteúdo de CH4 podem também ser estima_
do pelã nicrotermometria através das relações entre TfCO2 - ThCO2
e ThCO2 - xCH4 numa projeção volume molar (ü) vs,
conteúdo de
CH4 (xCH4) do sistema cO2 - cH4, conforme estudos realizados por
RAMBOZ

et atii

(1985) (nigura 19).

Plotando-se então os valores de ThCO2, .TfCO2 e
xcH4
de inclusões do tipo B neste diagrama, torna-se possíver comparar
os resultados fornecidos pela microtermometr ia e espectroscopia
Ranan.

Processando-se desta forma, observa-se que os valores
de CH4 estimados pelos estudos microtermométricos em algumas in_
clusões do tipo B são mais elevados (campo r) do que os obtidos

para o mesmo conjunto de inclusões pela espectroscopia Raman (cam_
po 2) (rigura 19).
Haveria uma coincidência entre os òampos I e 2 caso
estes valores fossem rerativamente próximos, conforme mostïam outras incÌusões do tipo B situadas no campo 3, onde as diferenças
entre o conteúdo de cHn obtido através de mi crotermometria e da eg
pectroscopia Raman são praticamente negtegíveis ou mesmo inexistenÈes ( inclusão ne 25, por exemplo.na Eigura ).9
As discrepâncias reveladas por estas , duas técnicas
anaLíticas não destrutivas podem ser explicadas pero comportamento
do CO2 e CH4 na formação de cl-atratos à baixas temperatuïas.

Durante o resfriamento de inclusões do tipo B (aguo_
-carbônicas) pode haver a cristalização de cratratos comprexos de
CO2 e CH4, onde o CO, é preferenc ia lmente incorporado na estrutura
cristarina destas substâncias, fazendo com gue haja urn enriquecimento em CH4 no fluido carbônico reman.escente da ínclusão que, cog
seqüentemente será a causa da forte depressão das temperaturas de
fusão do CO, (inclusões ne 1e 2 = -6O.BoC; inctusão ne 6 = -6:* .2)
(ReMeoz, rg8o).
Logo na presença de clatratos complexos de CO2 e CH4,
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0 diagrama acima, determinado experimentalmente por SI'IANtNBtRC (19?9)' ó geralmente utilizado para
se definir o conteúdo de c¡1, (?C¡, ) ¿issolvido na fase carbônica d0 fluido de uma inclusã0. Simples
mente relaciona-se IfC0" e å voluåe ¿a fase carbônica 1íquida ocupada nesta teflperatura -(estirnadol
visual.mcnte co, bas. erzpadrões e fornecido em porcentagern), 0s val0res de ZCHu de inclusõei carbônicas (lipo A) previamente selecionadas obtidos tanto pela i c r o t e r n o e t r i a corno pela micr0ssonda
(ver Iexto)'
Râoan são conf rontadas e suas disparidades analisadas
I
m

.

O

.j

m

i
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a fusão de cO2 em inclusões do tipo B, fornece valores superestimados do conteúdo de cH4 em comparação com os obtídos pela espectroscopia Raman. No entanto em incl-usões do tipo B onde estes clatratos se cristalizam somente após a fusão do CO2, os resultados
tornam-se relativamente compatíveis.
cas)

No caso das incLusões do Tipo À (monofásicas carbôniestas comparações podem ser avaliadas utilizando os estudos

a
empíricos de SWÀNENBERG (1979) que relaciona TfCo, (-57.O
-62.5oÇ), xcH4 ( < 30 moles ?) e o volume ocupado pelo co2 líquido no momento da fusão do co2 {vcort/vcor1 * vcorg)

o diagrama da figura 20 demonstra que para a maioria
das inclusões do tipo A, as diferenças entre o teor de CH4 estimado pela microtermometria e o obtido pela espectroscopia Raman não
são expressivas pois raramente ultrapassam 5 moles å, estando portanto os resul"tados em relaÈivo acordo.
provavelmente
As pequenas diferenças registradas são
devidas a erros que são cometidos na estimativa do volume ocupado
pelo co2 Iíquido no nomento da fusão do co2, pois esta grandeza é
avaLiada visualmente, somente com a ajuda de algumas figuras padrões.

A relação entre o conteúdo de N, do fluido carbônico
das inclusões do tipo A e B investigadas e as diferenças observadas entre a mi crotermometr ia e a espectroscopia Raman aínda permanece obscura. No entanto, à primeira vista, parece que este componente não está exercendo influência significativa nos resultados,
e
uma vez que nenhuma correlação linear entle o conteúdo de N,
as temperaturas de fusão do CO, foi reconhecida.
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IlI.7.

Caracterização e Evolução clos Principais Tipos de Fluidos

III.7.l. Baseado na llicrotermometria e 0uímica da Fase Carbonica
de
Em termos gerais, uma primeira divisão dos tipos
fluidos pode ser estabelecida apenas com base na morfologia e modo
de ocorrência das inclusões fluidas investigadas nas amostras mi-

neralizadas ào depósito de ouro da Fazenda Brasileiro e suas respectivas encaixantes.

carbônicas (tipo a) e
aquo-carbônicas (tipo B) estejam Presentes em ambas, são maiores
(tO-20 um) e mais abundantes nas amostras mineralizadas e minúscg
1as (.< lOum) e pouco frequentes nas roôhas encaixantes, indicanrìo
a princípio a existência de pelo menos dois tipos de fluidos contrastantes que interagiram com a seqüência vulcano- sedimentar em
condições diferentes.
Embora inclusões monofásicas

a e de
espectroscopia Raman esta divisão preliminar pode ser refinada no
sentido de se definir os diversos fluidos mineralizantes assím como os relacionados às rochas encaixantes do depósito'
Contudo, combinando os dados de microtermomeÈri

refere à mineralização aurífera, as inclusões fluidas investigadas na brecha quartzo- fe td spáti ca (GDIV) e
nos veios de quartzo (sB8oI e II) definem um "trend" microtermométrico quando se correlaciona Thco2 con TfCo, (Figura f7\ ' Neste
"Èrend" microtermométrico é possível identificar três domínios dis
tintos, T., f.L, IfI, que devem estar representando os principais
tipos de fluidos responsáveis pelo transporte do Quro, assim como
estabelecer uma evolução contínua destes durante os vários estágios mineralizanÈes
No que se

As inclusões cartrônicas e aquo-carbônicas não mostram
nenhuma tendência evolutiva preferencial no interior de cada domínio definitivo, confirmando assim que não se formaram em etapas
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sucessivas mas que são contemporâneas,
suas relações texturais com os cristais de guartzo assim
como seu
nodo de ocorrência predoninante.
O ',trend,' mi crotermométri co ainda sugere que durante
a
sua evolução contínua. os fluidos mj.neralizantes. (daqui
em diante
denominados de I, II, fff) sofreram mudanças guanto
aos seus aspec
tos composicionais e de densidade.

côntraste composicionaL é salientado pela microter_
mometria, embora de forma qualitativa, quando leva_se em
conta a
fusão dos clatratol
Um

(risura

.

.j"::::::ll"ul"T3:"',iiå,ï'.lli::":ï"j:J"'::.:

As
rem entre +tO e +12oC em inclusões do tipo B representativas
Ao"
fl-uidos I e II, o que seria compatíve1 se considerar a presença
de
quantidades substanciais de cH4 (BURRU'', 1g81 e coLLrNS,
rg.g) .
Por outro lado, a simples fusão de clatratos no intervalo
ale +7,5
a 9,5oc ern inclusões do tipo B do fluido minerarizante rrr já aemonstra de maneira indireta que o CH4 está presente. mas
em quan_
Èidades sensivelmente menores.
21 )

Estes contrastes composicionais podem ser melhor obser
vados quando as composições da fase carbônica das incrusões.
fl-ui_
das representativas dos fluidos mineralizantes f, If, IIf, fornec!
da pela espectroscopia Raman, são plotadas no diagrama ternário

(nigura 22):
(I) o ffuido mineralizante I não apresenta N2 na
sua
composição, que aparece de formð conspícua. nos fluidos rr e rrr.
(2) o conteúdo de CHn diminui gradativamente do fluido
mineraLizante f em direção ao ff e fII. ao passo que o N2 a umenta.
cO2-cH4-N2

Utilizando o mesmo procedimento acima, três tipos de
fluidos (rv, v, VI) relacionado à alguns veios de guartzo esté_
reis das rochas encaixantes das mineralizações auríferas foram defini
das, mostrando as seguintes caracte¡:ísticas (Figura 22):
(l) os fluidos rv e v possuem praticamente a nesma
coE
posição química, mas o primeiro parece ser mais rico em
Co, do que
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tipos de fluidos (I a Iv) corn base na conposição química da fg
qg carbônica dasincl.usões fluidas investigadas, f0rnecida pela microssonda Rarrran. (A)IV,V e
VI - fluidos i n e r a ì. i z a n t e s ; (s) e (c) îluidos associados à veios de quartzo estóreis das
rochas encaixantes da [4ina Fazenda Brasileiro'
Caracterìzação dos principaìs
m

r04

o úttímo gue, por sua vez, apresenta

um

conteúdo mais elevado

de

N^;
¿

(2) o fluido VI difere totalmente dos
anteriormente
descritos pois compõe-se principalnente de HaO,
N. ê CH,,
sendo
¿¿4
praticamente destituído de co2. Este tipo de fluido será desconsiderado nas interpretações posteriores pois aIém de possuir um modo
de ocorrência muito restriÈo, seu sistema químico não se encontra
bem esclarecido em relação aos parâmetros pressão - temperatura volume molar nas condições de interesse geológico.

1II.7.2.

e çomposição Global dos Fluidos
Inclusões Carbônicas e Aquo-Carbônicas

Baseado na Densidade

das

vez estabelecida a composição da fase carbônica
destas incì,usões, a sua densidade pode ser fixada através das temperaturas de homogeneização do CO2 (ThCO2) no sístema químico a
que pertencem. Considerando gue a influência do N2 nas propriedg
des microtermomé tricas dos fluidos das inclusões investigadas seja
desconhecida ou mesmo nula, assume-se que as composições de suas
respectivas fases carbônicas possa ser representada no sistema binário COr-CHn.
Uma

reinterpretação dos dados teóricos e experimentais
disponíveis na literatura para o sistema CO2-CH4, permitiu a SWANENBERG (1979) concluir que a densidade de inclusões fluidas
com
esta composíção pode ser expïessa em termos de densidade equivaJ.eg
te de CO2, relacionando-se a composição guímica da fase carbônica
e Thco2 (nigura 23).
Uma

Observa-se nesta correlação que embora os fluidos ,mi-

neralizados I, fI e fIf estejam situados em grupos distintos. não
o fazem em função da densidade, mas sim do conteúdo de CH4 dissolvido na fase carbônica. Independente do teor em CH4 da inclusão, os fluidos mineralizantes apresentam-se sempre posicionados
num intervalo de .densidade que varia de O.70 a 0.93 g/cm3, não re-
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velando nenhuma tendêncía evolutiva significatíva

(nigura

23).

Por outro lado, estes fluidos mineralizantes são bem
contrastantes com os associados aos veios de quartzo estéreis das
rochas encaixantes do depósito, que são nitidamente mais densos,
possuindo valores em torno c1e 0.95 g/cm3 (figura 23).
É importante enfatizar que até o presente momento tem-se definido e caracterizado três tipos de fluidos mineralizantes
(I, II e III) com base na correLação de parâmetros microtermométrícos (por exemplo, ThCo, vs.TfCor) e diferenças na composição
química somente da fase carbônica das inclusões do tipo A e B investigadas nas amostras mineralizadas a ouro da mina Fazenda Brasileiro. Isto significa que não foi 1evado em..conta a fáse aguosa
das inclusões do tipo B, o gue faz com que a presente caracterizaçao dos fluidos mineralizantes ainda seja parcial,

Torna-se, portanto, necessário conhecer a composição e
densidade globa1 dos fluidos destas inclusõès para gue se obtenha
um quadro re.lativamente compteto dos tipos e características dos
f luidos mineralizantes.
A composição global- dos fLuidos carbônicos das inclusões monofásícas do tipo À é derívada diretamente das medidas reg
lizadas pela microssonda Raman, enquanto que a densidade (d = ¿rr¡
depende tarnbém da interpretação dos dados de microtermometri a (Ta

bela 3).
Já as propriedades volumétricas e composicionais dos
fluidos aquo-carbônicos das inclusões do tipo B ïeguerem um método de derivação indireta pois a espectroscopia Raman, como já vig
to, analisa. apenas a sua fase carbônica e não a aquosa.

utilizado de cálculo da composição e densidade global destes fluidos aguo-carbôn i co s , considerando-se que peE
tençam ao sistema H2O-CO2-CH4-N2, foi proposto por RAMBOZ et
alii (1985) através de diversas eguações cujos parâmetros se encontram expostos no Apêndice ff deste trabalho. No entanto, os resul
O método
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tados destes cálculos acham-se Listados na Tabela 3.
Finalmente, a Tabela 4 a seguir mostra de forma resum;!
da as principais caracteriéticas composicionais, microtermométri cas e tendências evolutivas dos fluidos mineralizantes até agora
definidos .
Neste esquema vários são os pontos a serem ressaltados:

(l) ranto o fluido mineralizantê f como o ff puderam
ser subdivididos em dois tipos distintos: (a) fluidos
carbônicos
IA e IrA, ou seja, compostos essencialmente por co2 e, (b) fluidos
aquo-carbônicos I" q IIe, compostos por H2o e Co2. Em ambos os casos CH4 e N2 aparecem em quantidades variáveis, mas quase nunca
ultrapassando l0 moles å.
(2) Os fluidos carbônicos IA e IIA apresentam compos!
ções químicas similares, a não ser pela presença de N2 neste último.'
(3) o mesmo é aplicável aos fluidos
aquo-carbônicos
f" e lfu, pelo menos no que se refere ao conteúdo de H2o e
Co,
que são bem próximos. Diferem, no entanto. no teor de CH4 que
é
muit.o mais alto em I", e na presença de N2 em ffB. Nestes fluidos
o CO, ainda predomina sobre H2O.
(4) Já o fluido mineralizante IrI se caracteriza por
ser de natureza aquo-carbônica, com quantidades rnuito subordinada.s de CH4 e N2.
(5) Os fluidos carbônicos fA e IIA estão intimamente
associados as mineralizações auríferas hospedadas pela brecha
guartzo- fe ld spát ica (cDIv) e veio de guartzo com arsenopirita e pj
rita (SBSOII), Os fluidos aquo-carbônicos f" e fI", por sua vez,
não são expressivos, pois aparecem apenas localmente nestas amostras, representadas por inclusões do tipo B que ocorrem em grupos
muito restrítos nos cristais de quartzo.
(6) O fluialo aquo-carbônico III, representado por inctusões do tipo B, apresenta-se como o responsáve1 dire.to pelo
transporte do ouro gue se encontra concentrado no veio de quartzo
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maciço (sB80I).

(7) Comparativamente aos fluidos aquo-.carbônicos anteriores (r" e f f") o Tfr mostra uma predominância de HrO sobre CO2
e possui quantidades bem menores de CH4 e N2. fsto pode significar
que durante os vários estágios de interação fluido/rocha e conseqüente deposição do Au, as soluções mineïalizantes
inicialmente
(
quentes
> 40ooc) e ricas em Co' evoluiram progre s s i vamente
mais
para sotuções mais aqnosas à temperaturas mais baixas (-25OoC).
V

III.8. Determinação da Salinidade dos Fluidos llineralizantes
Geralmente a salinidade é conhecida em termos de equivalente da porcentagem em peso de NaCl (eq. ? NaCl) uma vez que os
íons Na+ e CI- são os mais comumente encontrados em soluções natu-

rais.
A salinidade dos fluidos mineralizantes foram determinadas pela temperatura de fusão dos clatratos complexos de CO2 e
CH4 gue pode ser apenas observada nas inclusões
aguo-carbônicas
(tlpo a).

clatratos são
formados durante o resfriamento das inclusões fluidas, a salínidade de sua fase aquosa residual aumenta drasticamente. De acordo com
este autor o aumento da salinidade é devido ao consuno Ce H2O na cristalização
destes compost-os, causando um enriguecimento de NaCI e outros sais que
não se incorporam em estrutura cristalina alguma em condições de
baixa temþeratura.
CoLLINS (1979) derncnstrou claramente que quando

Dessa forma, a temperatura de fusão do gelo para inclusões que apresentam formação de clatratos fornecerão dados de
salinidade errôneos, às vezes diferindo de até 50? dos valoïes
obtidos através da fusão dos clatratos (cor,r.llIs, 1979).

base neste método, as temperaturas de fusão de cIa
tratos (TfCl) foram registradas erÍr inclusões aquo-carbônicas das
Com
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amostras mineralizadas a ouro da Mina Fazenda Brasileiro e ploÈados no sistema HzO - CO2 - NaCl, que fornecem valores baixos para

a salinidade dos fluidos mineralizantes, isto é,
inferiores à s eq.å Nacl (Figura 24 A e B).

invariavelmente

foram
Ouantidades inexpressivas de sais dissolvidos
também obtidas para inclusões aquosas, independente de sua origem
primária ou secundária. Nestes casos a salinidade foi determínada
pela temperatura de fusão do gelo (tfg = -o.7 a -4'4oc), uma vez
gue esias inclusões não apresentam o fenômeno de cristalização de
clatratos, produzindo valores que variam de 1à 7'5 eq'3 Nacl (Fig:ura 24 A e B).
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CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO

E

CONCLUSõES

Conforme foi enfatizado na parte iñtrodutória, o objetivo fundamental deste trabalho visou a caracterização de alguns
parâmetros fí s i co-guírnico s (composição, densidade e salinidâde
principalmente) dos fluidos responsáveis peto transporte do ouro,
através de estudos de mi crotermometr ia e de espectroscopia Raman

de inclusões fIuidas das hospedeiras das mineralizações auríferas da
Mina Fazenda Brasileiro. complementarmente, pretendeu-se estabelecer linhas evolutivas destes fluidos, conjecturar.sobre suas possi
veis origens, estimar as condições de pressão e temperatura da mineralização. assim como avaliar os fatores que regeram a precipitação do ouro.
Os estudos de microtermometria e espectroscopia Raman
de incfusões fluidas do tipo A, B, D e F em quartzo das principais
hospedeiras das mineralizações auríferas da Mina Fazenda Brasileiro
demonstraram que soluções quentes (> 4OOoC), de densidade relativamente altas (o.85 - O.90 g/cm3), inicialmente compostas por Co2
(89.7 - 85.4 moles ?), evol-uem com o abaixamento da temperatura e
ascensão crustal para soluções que tornam-se gradativamente maís
aquosas (4o.a 62.5 moles ? de Hro) de baixa salinidade (< 5 eq' ?
NaCI).

Às soluções carbônicas correspondem aos ftuidos rA e
rrA,. ao passo que aquelas que adquirem caráter rnais aquoso estão
relacionadas aos ftuidos ru, It" " ttt: conforme ja previamente de
finidos no capítulo anterior.
Nos estágios iniciais da mineralizaçáo, à temperaturas
superiores à ¿Oooc. os fluidos carbônicos IA e IIA devem ter sido
os principais responsáveis þe1o transporte e concentração do ouro'
até encontrarem condições físico-químicas fåvoráveis para a prec!
pitação deste metal na brecha gua rt zo- fe Id spática e veio de guartzo

tI4

sulfetêdo respectivamente. Nestas fases iniciais já nota-se a preserìçar embora incipiente, de fluidos aquo-carbônicos (IB e IIB),in
dicando assim um início de introdução de H2O no sistema. No entani-o, o CO" permanece como a substância mais abundante hestes fl-uidos ( 54-52 moles 8).
Este fato pode ser claramente observado na avaliação
. dos tipos e modos de ocorrência de inclusões fluidas nesÈas amostras: as inclusões monofásicas carbônicas (tipo A) são de longe as
mais abundantes, junto com as guais aparecem de forma restrita as
inclusões aguo-carbônicas (tipo B).
Nos estágios mais tardios da mineralizaÇao, que corres

à precipitação do ouro juntamente com o veio de guartzo maciço à temperaturas em toÍno de 25Oo e 30OoC, os fluidos do tipo
III já se caracterizam por ser eminentemente aquo-carbôn ico s , diferindo dos anteriores pelas quantidades mais baixas de CO, (- :S
moles E), cH4 e N2 (Tabela 4) .
pondem

base em estudos experímentais, SEAWARD (1982) postula que tio-complexos de Au do tipo Au (Hs2)-, HAu (usr)o
e
-)
Au2 (HS) 2s ' . complexos clorados. tais como AuClr, são provavelmente os mecanismos dominantes do transporte deste metal em siste(essrmas hidrotermais. Afirma ainda que embora tio-arsenietos
+
ou As54-)."), tio-antimonietos, tio-cianetos e complexos com NH3',
Com

Br- e f- devam assumir tambén um papel importante no transporte do
eu(r). As informações ainda são escassas
sobre o equi tíbrio
químico destes íons sob condições de altas pressões e temperaturas
em soluções hidroterrnais de pH ácido e al-calino.
(198I) admitem que complexos con carbonila (por exemplo, Au CI o-) são importantes. no transporte e deposição do ouro em alguns depósitos arqueanos que se formaram a temperaturas acima de 45OoC. No entanto a ligação do ânion carbonila
com Au(r) sendo fraca (pUooEPHATT, ].978), é vulneráve1 a substituição por outros ligantes que possuam uma maior afinidade peì.o
Au(I), particularmente a altas temperaturas (SEAIVARD, 1982).
KERRICH & FYFE

No caso da Mina Fazenda Brasileiro, a íntima associanas
ção do ouro com sulfetos, notadamente arsenopirita e pirita,
zonas de alteração hidrotermal (MARIMON et alii, 1986). juntamenre

a baixa salinidade e alto teor em CO2 dos fluidos das inclusões sugerêm que de uma maneira geral as soluções mineralízantes
no intervalo de 25ooC a 4OOoC sejam redutoras (alta razão
LH2S/
XSOn) e relativamente alcalinas. Sob estas condições o ouro seria
favoravelmente transportado na forrna de tio-complexos do
tipo
Au(Hs)-2, HAu(HS)r- ou HAu(Hs) rs-2, pois apresentam uma solubilidade el-evada em soluções redutoras e com pH em torno da neutralidadê (rigura 25) (SEAWARD, 1982).
com

.

Outra linha de evidência do transporte do ouro por
tio-complexos é fornecida pela razão Ag/Au que na mina Fazenda Bra
sileiro se encontra bem abaixo de 1, ou seja, Ag/Au:0.01.
(1986) demonstram através da utilização de modelos termodinâmicos para avaliar o comportamento do Au e
Ag ern condições pré-estabe l ec idas (r = l5oo - 3oooc, Cl- = o.t
e
O
-R
1.0 ¡n, pH = 4-6, tH2S = 0.1 - 10 "m e LH2S/ SO4 = l-O-10-), que rq
zões de eg/eu < I são atingidas em soluções de baixa atividade de
CL- (O,l m), de moderado a alto pH (> 5) e tH2s (> rO-3m) e de a1tas razões LHzs/LSo4 (t ro5). .Ainda de acordo com estes autores ,
estas condições seriam favoráveis para o transporte do ouro através de tio-complexos do tipo Au(HS)-2.
COLE & DRUMMOND

ica e veio
sido depositado mais provavelmente por um decréscimo na atividade de s-2, q,le
ocorre pela precipitação de sulfetos metá1icos (arsenopiríta, pirita, pirrotita, calcopirita, etc.) durênte a interação de soluções hidrotermais e rochas adjacentes. ,f
O ouro associado à brecha quartzo- fe ldspá t
de quartzo sulfetado na mina Fazenda Brasileiro teria

típicas de remoção de s-2 da solução e deposição do Au pode ser representada pela formação de pirita na reação
de silicatos de ferro ou mesmo de magnetita com os tio-complexos
Àu(HS).)¿¿ e HAu(Hs)"- (psrllrps & cRovES , rga2 e 1983):
Reações
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Solubitidade d0 our0 ern conplexos do Tipo Aü(llS-)o e AuCtl (em pprn) a J000C ern reìação
aos calnpos de estabilidade da pirita (py), pirrotïta (po)i her¡atita (¡rn) e magnetita
(mg): a linha vertical tracejada f0rnece o pI{ de equilíbrio das reações de _hidrótise
do feldspato potássico-rnuscovita e muscovita-caolinita, onde aù+ = 0.01; ICI = 1.0m e
XS = 0.05 a 0.00lrni as áreas pontilhadas indica¡r as condições ñais comuns de deposição
do ouro (sEAI,IARD, 1982).

(t) reo (em siricatos) + HAu(HS), + I/4 o2 = o.ro + Fesz + | I/2 H2o
(2) Feo (em silicatos) + ¡u(HS)l + t/a o2 = orro + Fes2 + I/2 H2o +oH
(3) Feron + 3 HAu(Hs), + r/4 o2 = 3 Auo + 3 Fes2 + 4 r/2 H2o
(4) Feron + : eu(ns)l + t/4 oz = 3 Àuo + 3 Fes2 + 3/2 H2o
Nos estágios de colocação dos veios de quartzo tardios, em regimes de pressão e temperaturas mais baixas, acredita-se que a deposição do Au tenha ocorrído por um a mistura de fluidos que faz com que haja uma dilui.ção de Co2, diminuição do pH,
oxidação e conseqüente desestabiJ.ização dos complexos transporta-

dores deste meta1.

(tipo
B) que definiram o fluido mineralizante ITI no veio do quartzo maciço (SB80I) mostraram evidências petrográfícas e microtermométri cas indicativas da coexistência de um fluido aquoso com um rico em
co2: (1) inclusões aquo-carbônicas (tipo B) ocorrem em grupos isode
lados juntamente com incfusões aquosas (tipo D) no interior
cristais de guartzo; (2) inclusões aguosas às vezes também aparecem isofadas fornecendo evidências de uma possível origem primária ( PRANCHA rr: figura 19); (3) razões variáveis .entre o volume
(vcor/v, =
da fase carbônica em relação ao volume da inclusão
o.2o - 0.95), (4) apresentam tempeïaturas de homogeneização aproximadamente dentro do mesmo intervalo (figura f6).
De fato, as inclusões fluidas aquo-carbônicas

Embora tenha-se innginado como modelo inicial a mistura
gradual dos fluidos carbônicos com fluidos mais aguosos na evolução das sotuções mineralizantes I o autor também admite a possibide
Iidade da ocorrência do fenômeno da imiscibilidade a paltir
fluidos aquo-carbônicos originalmente homogêneos (PTCHAVANT et

alii, 1982 e RÀMBoz et alii, 1982) para estes estágios tardios da
mineralização. Contudo, os dados dísponíveis ainda não são conclusivos ficando portanto a questão em aberto.
de ouro da Mina Fazenda Brasileiro, os processos que conduziram à deposição da paraNo contexto geológico do depósito
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gênese de minério ocorreram principalnente ao longo de sítios estruturais favoráveis (brechas e zonas de cisalhamento, por exemplo) que atuaram de maneira fundamental no sentido de canalizar os
fluidos provenientes de grandes profundidades na crosta.

Estes sítios estruturais favoráveis expõem os fluidos
à uma área de interação nuito limitada da rocha hospedeira, embora
seja expandida localmente em regiões onde as pressões dos f1uídos
(pf) atingem valores superiores à titostática (pr), causando fraturamento hidráulico e conseqüente formação de zonas brechadas e
de stockwork que permitem um rápido acesso de fluidos ( PHILLIPS &
GROVES, 1983).

Admite-se que a condição necessária para gerar o fratg
ramento hidráuLico, ou seja, Pf > P1, possa ser atingida principal
mente através da redução da pressão confinante (PI) durante a ascensão crustal da seqüência vulcano- sed imentar, seja por processos
tectônicos ou simples remoção gradual das rochas sobrejacentes pel-a erosão (PHrLLrPs, L972).

alta pressão de fluidos, o fraturamento hidráulico ocorre em unidades mais competentes, como a
zona mais diferenciada da intrusão máfica da Faixa ú{eber (tulx¡lRA, 1984) onde os principais corpos mineralizados estão hospedados, permitindo assim um maior fluxo de fluidos do que nas rochas
Sob estas condições de

adjacentes.
Na sua área fonte, o equilíbrio químico entre os fluidos ricos em H2o e Co, e as rochas adjacentes é mantido até o momento em que se inicia a sua migração para níveis mais altos na
crosta durante a ascensão crustal desta seção do "greenstone bel-u'.
Neste processo de rnigração, tanto as interações fluido/rocha como
as conseqüentes mudanças e¡n diversos parâmetros físico-quírnicos,
do meio, tais como, temperatura, pressão. composição do ftuido,

for"e/ot fS2, pH, etc.. devem ter se constituldo localmente nos
principais controles (mas não os únicos) na deposição do ouro
(PHILLIPS e GRoVES, 1983).
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conjunto de isócoras representando os principais ti
pos de fLuidos mineralizantes definídos foram calculadas e plotadas em diagramtr P-T com o objetivo de se avaliar as condições de
formação da míneralizaçã.o, as relações destes fluidos com os eventos metamórficos, assim como suas possíveis origens (nigura 26r.
Um

A isócora de O.9O g/crn3 para o fluido nineralizante rA e as dé
O.A5 g/qn', corïespondentes às densidades média dos fluidos m-ineralizantes r" ,
IIA, IIB e III ( labela 4) foram <leterminadas assurnindo-se que as propríedades
volumétricas destes fluidos possam ser adaptadas aos
s1stemas CO2 - CHn e H2O - CO2 - NaC1, desenvolvidos nos trabalhos de
SIVANENBERG (1979) e BOWERS & HELGESON (1983) re specti vamente .

.t

As condições de pressão e temperatura míniriras para a
deposição do ouro pelos fluidos mineralizantes fA e ffA na brecha
quartzo-feldspática e TB e ff" no veio de quartzo suffetado são
obtidas através da intersecção de suas respectivas isócoras com a
reta que delimita a temperatura de horþgeneização total m&iadasinclusões investigadas (nigura 26).

Tal procedimento estabelece para este(s) estágio(s) de
deposição do ouro uma temperatura mínima de 38ooc e pressões mínimas que variam de 2.2 à 2.5 xuar.
temperatura máxima para este(s) estágio(s) sugere-se o limite termal superior de estabilidade da assembléia arsenopirita - pirita com a qual o ouro se associa intimamente. Comumente este limite de temperatura tem sido aceito como 491oC, embora
(1985) o considere incorreto pois. sob condições de
SHARP et alii
metamorfísmo moderado a alto o efeito de pressão atua no sentido
de extender o campo de estabilidade desta assembléía numa razão
aproximada de l4oC/kbar.
Como

Levando-se em consideração este fator limitante, a intersecção das isócoras dos fluidos em questão com este limite termal estabelece pressões máximas entre 2.7 e 3.2 kb (nigura 26),

As condições de pressão e temperatura da mineralização
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cor,¡olgões EsflMADAS

-

0iagrama P-T mostrando as condições mínimas e rárirus prouáuris da deposição d0 ouro ern
dois estágios na Mina Fazenda Brasileiro c0tn base nas isócoras dos fluidos Io, II¡, IR, IIR
e III.0 retângulo interior representa o intervalo de P-T para o rnetamorfisdå regîonal dB
ttGreenstone Beltrr do Rio Itapicuru, de acordo c0n SILvA (1981).

Iegenda: I = curva crítica do sisterna flr0- J0 ¡noles% c0, (B0VtRs a ÌltlGts0N, l98i); 2 =
curva crítica do sistema tto0- 50 moles%'C0, (B0UtRs s liltGts0N, l98l); I = limite terrnal sg
perior da estabilidade da åsse¡rblóia piritã * arsenopirita (não corrigida pela pressão)
(sltnnp et atii, I9s5); { = tenperatura média de homogeneização total (Th) de inclusões aquo-carbônicas.

T2L

aurífera associada aos veios de quartzo são definidas tendo em vig
ta gue nestes estágios mais tardios o fluido fIf tenha sofrido um
processo de mistura de fluidos ou mesmo imiscibilidade,
conforme
já docunentado pela coexistência de inclusões aqr¡o-carbôn i cas
e
aquosas.

Às condições de pressão e temperatura do aprisionamento simultâneo em inclusões de dois fluidos imiscíveis é obtido através da intersecção das isócoras destes fluidos (RoEDDER & BoDNAR, 1980), que ocorre no presente caso a 3OOoc e 1.4 kb (Figura
26). Interessantemente estes valores estão muito próximos às condj
ções de imiscíbilidade calculada experimenta lmente para fluidos do
tipo III compostos por H2O - 30 molest CO2 com O= 0.85 g/cm3
:
2'7 ooc e 1.2 kbar.

disso, estas condições de P e T referentes aos es
tágios tardios da deposição do ouro são compatíveis com as temperaturas de homogeneização registradas nas inclusões investigadas
que também se encontram no mesmo intervalo .acima proposto (250
AIém

3oooc).

lizantes

Para se conjecturar sobre a origem dos fluidos mineracombinou-se as isócoras com estudos petrológicos ante-

riores que revelôm que as condições de metanorfisnr,c que esta parte do ',greeng
tone belt" foi submetida encontram-se principalmente no fácies xis
to verde e anfibolito baixo com te¡peraturas e pressões no intervalo de
4oO a 6oooc e 2 a 4 kb respectivamente (srr,v¡, 1983 e MoNTE LoPES,
1983).

Estes dados deLimitam-se no diagramä p-t da figura 26
um campo através do qual as isócoras interceptam, sugerindo assim
uma origem metamórfica para os fluidos mineratizantes.
A própria composição destes fluidos também se constinum fator fundamental na definição dé sua origem metamórfica,
uma vez que fluidos superficiais (água do mar e meteórica) ou magmáticos são comumente salmouras hiper à moderadamente salínas, enquanto fluidos derivados do metamorfismo de médio e aLto grau são

.
tui

I

I'
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tipicanente ricos
TOURET, 1981)

em

co2 e de baixa salinidade (cRAlvFoRD, 1981b

e

.

ÀIém disso, fluidos sob altas pressões são gerados apg
nas em regimes crustais onde o metamorfismo progressivo seja atua4

te, devido às mudanças das relações volumétricas das reações metamórficas de desidratação (nVrr e KERRICH, 1982) e exþansão termal diferencial dos ftuidos nestes processos (nonnrs & HENL/EY'
L976).

(1978), a devolatilização
daS seqüências vulcano- sedimentares mais basais do "grêenstone
be]t", que são submetidas a um metamorfismo da fácies anfibolito
ou mesmo granulito, pode liberar fluidos aquo-carbônicos e carbônicos similares aos encontrados em inclusões f1uídaS. ao passo que
a baixa porosidade sob estas condições metarnórficas seria a razão
de sua salinidade extremamente reduzida'
De acordo com FYFE

et alii

Finalmente o presente estudo também demonstrou que os
fluidos mineral-izantes a ouro da Mina Fazenda BrasiLeiro possuem
características similares. às reveladas nos estudos de inclusões
fLuídas realizadas em diversos depósitos de ouro em terrenos granito- "greenstone " arqueðnos (Tabela 1).
- Fluidos aquosos ricos em co2 (25 t 5 moles?);
- Baixa satinidade (< 4% eq.* peso em NaCI);
- Temperaturas moderadas à altas (250 à > 4oooc);
- Coexistência entre inclusões aquosas e carbônicas in
dicando imiscibilidade de fluidos;
- Relação íntima com os eventos metamórficos e deformacionais das seqüências "greenstones".

lorna-se aparente desta forma que na procura de critérios para a avaliação da influência de fluidos magmáticos' meteóricos, rnetamórficos ou mesmo uma mistura destes na formação de
depósitos de o:ro, dn divefsos ccnteytos geológicos ("gEeensone belt", cobre
porfiríticos, sistemas geotermais ativos ou veios epitermais polimetálicos), o estudo de incLusões fluidas é de fundamental impor-

L23

tância, uma vez que dados mineralógicos e geoquímicos nesse sentido ainda sião escassos. o desenvolvimento de novas técnicas ana1íticas, assim como o aperfeiçoamenÈo das atualmente em aplicação,
constituem-se num amplo campo de pesquisa que certamentë l-evará a
um melhor conhecimento do ambiente hidroÈermal dos depósitos mínerais.
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Apêndice I

Exemplo de Cálculo da Conposição Ouírnica Relativa da Fase Carbônica de uma luclusão Ftuida qualquer por EspecÈroscopia Ranan

Os espectros Raman para Col cH4 e N2 assim como os valores da integração de suas áreas, podem ser encontrados naF
fothas e¡n anexo. Às seções transversais dos espectros Raman do coz
CHn e N, são considerados como I.2L, 8.9 e I respectivamente .

base na fórmula já apresentada no item If.2 do trabalho, c cálculo se procede da seguinte forma:
Com

ltCO2=nCO2xGCO2

HCH4

riCH4

31.11 . 5

=

836.5

x

(r)

GCH.

HCO,=nCO2xGCO2

HN2

nN2

= nCo, *

nco2

L.2r

3111.5

riCH

8,9.

367

4

+

nCH4

GN2

1.21

ñN2

riN, = 6 .I4

nCO,

x

L

nCO

| ,,,

2

+ nN, = 199 1r¡

substituindo agora as expressões (t) e (2) em (3), tem-se
nCO, + 0.035 nCO2 + 0.14 nCO2 = lOO
nCO2

= 85.5 moles

?

Substituindo agora este valor em (1) e (2), obtem-se:
riCH. = 30 moles t

nN, = 12 .ot."

*

1
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Apêndice

II

cálculo da composição e densidade global de inclusões aquo-carbôni
cás (tipo B) pertencentes ao sistema HZO - COZ - CH4 - N2.
Para que a composição e a densidade global do conteúdo
fluido de inclusões aquo-carbônicas no sistema H2O-CO2-CH4-N2 pos
nram ser estimadas, os seguintes parâmetros devem ser conhecidos a
uma dada temperatura (T):

fnclusão Àquo-Carbônica
Fase Cärbônica

&'ase Àquosa

VH2O/VI

- fração volumétrica da fa
se aquosa líquida na inclusão à T ambiente (em
B)

dl - densidade da fase
quida (g/cm3).

aquosa

rí-

dv - densidade da fase carbôní ca

Zi - fração molar da e spécíe
i na fase carbônica. No
presente caso
tem-se
ZCO2, ZCH 4 e ZNz
ZtCO^
- fracão molar de co^
z-¿
dissolvlda na fase aqug
så.

Estes parârnetros devem ser aplicados nas seguintes equg

ções: para o sisÈema H2O-Co2-cH4-N2:

n rlrO = (vH2olvr).dI
18

n

n

.co,

CH4

= (1- vH2olvT). dv, zco2 + z,co2
44 - 2A

ZCHA

- 16 ZN2

= (1 - Vl{2glvr) . av.
44 -*28

ZCH

4 - t6

zCHn

ZN2

n

H2O

{ë
T

I

l_4 L

r N2 = (1 - VH2O,/VT) dv zN2
44 - 2A ZCHA ' 16 ZÑ2

xi=

nt
nH2O+nCO2+nCH4+nN2

d = vHZolvT dt + (1 - vH2olvr). dv
onde:

ni = número de mol-es da esPécie i
xi = fração molar da espécie i na inclusão
d = densidade globaI da inclusão (g,/cm3)

os dados de VHrO/V, são obtidos visualmente' em porceq
tagem, ao passo que o dv é fornecido pela ínterpretação de ThCO, e
dI é considerado como tg/cm3. os valores de ZCou. zc:H' e zN2 são
fornecidos diretamente pela espectroscopia Raman' Z'CO2 é geralme!
te considerado como neglegível
l

ExempLo

de Aplicação

Dados de microtermometria
quo-carbônica qualguer :

vH2olvr

(s

)

e espectroscopia

Microtermometria (oC)
rhco2 \t tl
rf co2 rf cl

-*t

;;

tr=

-o

Raman

de uma inclusão g

Espectroscopia

299, zcll4 zN 2
Be.3 4'4 6'2

Raman

dv

o'77

=;-

CáIculo da composição e densidade global:

n lI^O = 0.3 x I = 0,016
I8
n

o.4813 = 0.4813 = 0.011
co^ = (1-0.3)x0.77x0.893
=
44-28x(O.O44)-r6x(0.062) 44-r.232-0.992 4L.776
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n

CH4

= (1 - 0.3) x 0.77 x 0.044
= O.A237 =
44 - 28 x (o.o44) - 16 x (0.062) ¿r .776

n N, = (t - O.3) x O.77 x 0.06?
= O..O334 =
44-28 x (o.o44) - 16x (0.062) 4r.776
X H2O

=

0.0L6
0.016 + O.O11 +

X CO^ = 0.01]

=

O.OOO5

39.0 moles Z

o.0282

X CH, = 0.0005
o.0282

= 1.7 moles t

X N.,
0.0007 = 2.4 moles
¿ =

%

o.o2B2

d = 0.3 x I r. (f
d = 0.83 q/cm 3

0.3) x

O.77

O.OOO5

0.OO07

= O.016 = 5gJ_mote-e_&
+ o.ooo7 0.0282

