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RESUMO

A jazida de Cu pórfiro do t¡po cordilheira de margem cont¡nental Cuajone está localizado

no sul d0 Þerú, no estado de Moquegua (coordenadas l7'02'S e 7O"42'W), a 3500 m de

altitude média. A jazida está relacionada genética ê espacialmente a um complexo intrus¡vo,

com façes porfirlticas, colocado no Eoceno (-52 Ma) inferior dentro de um pacote de riolitos

e andesitos do grupo Toquepala (Cretáceo super¡or). Fluxos vulcånicos mais recentes das

Formaçöes Huaylillas e Chuntacala cobrem a zona da iazida.

Os estudos petrográficos de amostras de três perfis da cava demonstrâram uma

alteração geralmente mais pervasiva nas rochas enca¡xantes (andesito basáltico e riolito) do

que nas fases porfiríticas com est¡lo fissural semi-pervasivo. O andesito concentra um

número maior de assembleias do tipo actinolitâ-plagioclásio-magnetitá (cálcico-sódica),

biot¡ta-plagioclásio-magnetita (biotitizaçäo), sericita-cloritas-argilas-carbonatos (SCC), veios

de quartzo-feldspato potássico-argilas-cloritas e associaçäo feldspato potáss¡co-sericita-

quartzo (potássica), veios de felspatos-quartzo-zeólitas-cloritastcarbonatos e epidoto-

carbonatos-cloritastalbita (propitítica e/ou saussuritização) e silicificaçäo; no riolito ocorre

assembleia de seric¡ta-quartzo-pirita com estilo pervassivo.

Alteração hidrotermal de estilo fissural é verificada nas variedades pórfiro I, pórfiro ll,

microgranodior¡to porfirftico e microtonalito porfirltico. Tal alteração é caracterizada por veios

quartzo-feldspáticos (alteraçáo potássica) que às vezes evoluem para a matriz (pórfiro I,

microtonalito e microgranodiorito). Na mâtriz, assembleias de sericita-carbonatos-clor¡tas,

sericita-argilas-carbonatos-cloritas, argilas-sericita-aloritqs (todas caracterizando a alteração

SCC) e assoc¡ações argilas-cloritas-carbonatos-epidota no pfrfiro I, pórfiro ll,

microgranodiorito e microtonalito, respectivamente são comuns. No microgranodiorito

observa-se também uma sobreposiçäo de ôericita çom estilo fissural. Quartzo-latitos

assoc¡ados estão afetados pela associaçåo carbonatos-sericita-argilas (SCC).

Geoquimicamente, as rochas se classificam como subalcalinas, cálcicas e cálcio-

alcalinas de K moderado a ba¡xo e levÞmente ferroqnas a magnes¡anas. Cálculos de

transferência de massa para quatro tipos de alteraçöes hidrotermais (potássica e SCC no

andesito basáltico, sericitizaçåo no riólito e SCC no pórfiro ll) revelam que todos os produtos

de alteração apresentam ganhos significativos de K, Rb, Cu, S e LOI e perdâs de Ca e Na.

Assim, o Çu apresenta ma¡ores fatores de enriquecimento associado à alteraçåo potássica

seguida da alteraçåo SÇC no andesito basáltico. Esses fatores diminuem na sericitizaçáo

que afeta o riolito e são ainda mâis baixos na altèraçåo $CC do pórfiro ll,



Êstudos de ihclusöes fluidas índicam que várias geraçðes de fluidos hidrotermais

circularaln pelo sistema devido å colocaçåo dos stocks porfirít¡cos. A extensa assembleia

biotita-plagioÇlásio-mqgnetita (biotitização) do andesito, denominada potássica no senso

convencional, uma das primeiras êtapas dê alteração do cretáceo, foi produto de fluidos sem

bailing, com baixâ 6al¡nidade, sem sulfêtos ê tempEräturas de aprisionamento de 310 a 370

"C, características incomuns neBtës tiþos de depós¡tos.

Fluidos posterioreg, responsáveis pelâ formaçåo dos cr¡stais de quaüZo dá matriz do

pórfiro lcom alteraçåo de feldspato potássicó-quartzo e propilftica ¡ncipiente, além da

formaçåo dê veios com a mesmû assembleia, reg¡stram imiscib¡lidade de fluidos

mâgmát¡cos äcima de -560 'C ë boil¡ng âo redor dé 400 'C, com salinidades altas e
presença de minêrais oÞäços de sâturaçåo ÇatådtefiZàndo umâ tlpicå alteraçåo potássica.

Tais fluidos podêm estar relaciþñàdÖs à alteraþåo potá!Êica pêrvasiva (reshita a algumas

zonas) no aridesito Contendo aB mã¡orès tëores de Cu. TemperaturaB de homogeneizaçäo

no intervalo de 155 a 350 'C corfi saliñ¡dades baixas indicam sobreposição de eventos

tardios responsáveis pelo ¡níc¡o dâ alteraçåo prop¡lítica.

A colocaçåo do þórfiro ll gera fluldos 6em boil¡ng responsáveis pelâ fofmaçåo dos

vèios quartzo-feldspáticoê, com tëmpÞraturas máximâs dè aprisionamento > 450"C. Na

matriz, resqulc¡os de fluidos dëstä alteråçåo mosttarn válores de temperaturas de

homogeneizaçåo de dprox¡mâdåmenfè 340 a 400 '0, cörñ presença relàtivamente comum

de minerais opacos dè sÊturaçåo. Temperaturas de homogeneizaçåo entre 200 a 3OO.C

refletem influência de fluidos externos cãrâbtêrizando a âlterâção propilftica.

A ássemble¡a composlä pþr sericita-cloritaB-Ar0llas-cârbonâtos (SCô) é originada por

fluidos sem bo¡ling ¡otmadôE por Çoiìdensaçâo e coñträçåo côm têmpereturas de

homogeneizaçåo aprÖxiriadämente èntre 300 a 350 "C e salinidadès intermediárias.

Estimativas gëotermométrica$ em clotitás åssociâda a êste tlpo de elteração resultam em

valores entre 291 ë 362 'C. Êstå assenibleia èsTå ãs8ocfäda å cólocáçåo do pódiro ll, sendo

responsável pelo ¡ncremento da minerãlizaçåo de Cu.

No andeslto basáltico, fluidos rnagrhát¡cos posteriores, sêm åo/,ng, responsáveis pela

formação dos veiQs coñ f€ldtspáto potás6ico, quartzo ê ärg¡làs rêgistram temperäturâs de

apris¡onamentþ > 528'C. ËluidOs com têmpgrâturas ehtre 300 è 360 'C caracterizam a

altèraçåo potásg¡ca e eståo provavélmente âssociados à colocaçåo do pórfiro l.

A alteração dþ quârtzo-sèrfcitâ-pifitá (sericllizäçâo) no riolito foi þroduto de etapas

posteriores de mistura de flr¡idos séfti boil¡ng, com îemperäturàs de 200 a 300 "C e



salinidades mâ¡s baixas. Este processo pode ter represêntado um mecanismo de

precipitação de Cu, embora menos ef¡ciente quândo comparado à âlteraçáo SCC'

Em suas etapas inicia¡s, Cuajone exibe analogias nåo comuns com sistemas

geotérmicos, além do aumBnto da mineralização associada à alteração SCC resultante de

processos de contração e condensaçäo; os mesmos processos sendo sugeridos para

explicar a alteração potássica no andesito basáltico que contém os ma¡ores teores de Cu.



ABSTRACT

The Cqajone cordilleran-type porphyry coÞpe.r deposit iç located in the state of

Moquegua, South Peru (coordinates '17'02'5 and 70"42'W), at 3,500 m above sea level. The

deposit is genetic and spatially related to a lower Eocene (-52 Ma) complex with porphyr¡tic

phases, intrusive into rhyolites and andesites of the Toquepala Group (upper Cretaceous).

Late volcanic flows of the Huaylillas and Chuntacala Formations cover the deposit.

Petrographic studies conductgd on samples from three profiles located in the deposit

open pit demonstrated a generally more pervasive alteration in the coqntry rocks (basaltic

andesite and rhyolite) than in the porphyritic phases showing a semi-pervasive profile. The

andesite contains a large number of assemblages such as actinol¡te-plagioclase-magnet¡te

(calcic-sod¡c), biotite-plagioclase-magnetite (biotitization), seric¡te-chlorites-clays-carbonates

(SCC), veins of quartz-patassic feldspar-clays-chlorites and the association potassic

feldspar-sericite-quartz (potassic), veins of felspars-quartz-zeolites-chloritestçarbonates and

epidote-carbonates-chloritestalbite (propylitic and/or saussuritization) and silicification; the

rhyolite shows the pervasive assemblage sericite-quartz-pyrite.

Fissural hydrothermal alteration is verified in the porphyry I, porphyry ll, pophyritic

microgranodiorite and porphyritic microtonalite variÊties. Such alteration is characterized by

quartzo-feldspathic veins (potassic alteration) that eventually evolve to the matrix (porphyry I,

microtonalite and microgranodiorite). Assemblages of sericite-carbonates-chlorites, sericite-

clays-carbonates-chlorites, clays-sericite-chlorites (all of them characterizing the alteration

SCC), as well the association clays-chlorites.carbonate9-epidote are Çommon in the matrix of

the porphyry l, porphyry ll, microgranodiorite and micrqtonal¡te, respectively. A superimposed

fissural sericite is also observed in the microgranite. Associated quartz latites are affected by

the association carbonates-ser¡cite-clays (SCC).

Geochemically, these rocks are classified as sqbalkaline, calcic, low- to moderate K

calc-alkaline and ferroan to magnesian. Mass transfer estimates for four hydrothermal

alteration types (potassic and SCC in the basâlt¡c andesite, sericitization in the rhyòlite and

SCC in the porphyry ll) reveal that all the alteration products display pronounced ga¡ns in K,

Rb, Cu, S and LOI gain and losses in Ca and Na. Altogether, the highest Cu enrichment

factors are associated to the potassic alteration, fOllowed by the SCC alteration in the

basalt¡c andes¡te. These factors decrease ¡n the sericitization affecting the rhyolite and are

even lower in the SCC alteration in the porphyry ll.

Fluid inclusions studiôs indicate that many hydrothermal fluid generat¡ons have

circulated through the system, following the emplAcement of the porphyritic stocks. The



extensive assemblàge biotite-plagiocla6ë-mågnetite (biot¡tizat¡on) in the andesite, namely

potassic ¡n a conventionãl sense, one oÌ the fitst cretaceous altèrátion episodes, was the

product of no bo¡ling, low sâlinity, sulf¡dêlackihg fluids with traÞping temperatures around

310 - 370'C; fèaturès thãt árè uncommon forthis kind of deposit.

Lâte flu¡ds, respoñsiblè for the formatioh of quãìtz crystals in the porphyry I mahix

with potassic feldspãr-quârtz änd ¡noipient propylitic ãlteration, âs wêll as veins containing

the same assemblage, registBr mâgmatic ¡mmiscibil¡ty åbove -560 'C and boiling point

around 400 'C, with high sälinity and minute opaque minërals, characterizing a typical

potassic alteration. ThêSè fluids cân be rëlated t6 the pervas¡ve potäss¡c alteration (restricted

to a few zones) verified iñ thê åndesite with thê highest Cu contents. Homogen¡zation

temperãtures between 155 and 350'C, alÖng with a loüv salinity indicate the overlapping of

late events that led the propylitic alteration.

The émplacçment of the porphyfy ll generãtes fluids with no boiling that led the

formatian of quartzo-feld$þhatic vêins, with trapping temperãtures > 450'C. Alteration fluid

remanls in the matrix gave homogenizât¡on telnperãtures around 340 - 400 'G, with the

relatively common presence of opaque minerals. On the other hahd, l,romogen¡zation

temperatures down to 200 - 300 'C réflect the influencê of éxternal fluids that characterize

the propylitic alteration.

The assemblage ser¡cite-chlóritès-claye-caÌbonates (SCC) is formed by no-bÖiling

fluids that arè generated by condensãtioh ánd contraction, with homogenizâtion

temperatures ãround 300 * 350 'C and ân intèrmediate salinity degree. Geothermometric

estimates in associáted dhloritËË gave values arÒund 291 - 362 'C. This assemblage is

associated to porphyry ll êmþlâcement, bÞing responsible for the increment in Cu

minerãlization.

ln the þasaltic andèsitè, no-boiling lstÞ mâgmât¡c flu¡ds thãt lèd the formation of veins

with potassic feldspar, guârtz ând clay$ register trapping temperatures > 528"C. On the other

hand, fluids wlth temÞeratureË drtwn to 300 - 3'60 'C défine the Þolatsic alteration ând are

probably associated to the porphyry I emplacernërtt.

Thê quartz-seriÖité-pyritè slterdt¡on (seriëitizát¡ônl iñ the rhyolitê was the product of a

late m¡xing of low salinity, nþ-boiiing fluids wilh temperatures down to 200 - 300 'C. Such a

process could rèpresÞnt a Ôu precipltation mechanism, álthough less effic¡ent than the SCC

alteration.

ln its initial stâgês, thþ Cuajone dêposlt exhibitb analog¡es thát are uncommon to

geothermal systêms, bes¡des the incteâBing of minêTalizatiôn associated to the SCC



alteration that are consequenco of condengation and contract¡on processes; the same

processes are suggested to explain the potaçsic alterat¡on in the basaltic andes¡te, which

contain the highest Cu contênts.
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CAP|TULO I

INTRODUçÃO

LI Apresentaçåo, justificativa e importância

Os depósitos de Cu pórfiro constituem a fonte mais importante de metais entre os

depósitos hidrotermais relacionados à atividade magmática pouco profunda. Uma das suas

pr¡ncipais características é o grande volume de rocha alterada e mineralizada pela extensiva

circulação de fluidos hidrotermais de origens diversas.

Estes depósitos caracterizam-se por apresentar os denominados plutons centrais,

"motores" da mineralìzação nestes sistemas, os quais såo geralmente pequenos (ca. lz a 2

km em diâmetro), mas que provocam alteração ao longo de áreas muito extensas, de vários

quilômetros quadrados, nas rochas encaixantes. A causa principal da alteração das rochas

encaixantes é a anomalia termal provocada por estas intrusões centrais, que trãz como

resultado intensa circulação de fluidos ricos em água, em parte delas derivadas, em parte

externos, e subsequentes reaçöes com as rochas da própria intrusão central e suas

encaixantes.

Tensões mecânica e térmica acompanham a colocação e a cristalização dos

magmas que formam estes plutons e resultam em grandes volumes de rochas fraturadas, as

quais incluem tanto as rochas encaixantes quanto a própria intrusão central. A combinaçäo

destas fraturas induzidas pela colocaçäo da intrusão central com a profundidade

relativamente baixa resultam em ambientes altamente permeáveis, que propiciam intensa

circulação convectiva de fluidos hidrotermais (Beane e Bodnar, 1995).

Nas últimas décadas, diversos trabalhos tentaram sistematizar as características

mineralógicas dos diferentes tipos de alteração hidrotermal nestes ambientes, definindo

grupos de minerais que comumente ocorrem juntos (assembleias ou mesmo paragêneses

minerais sfrlcfo senso) e espac¡almente relac¡onados com a mineralização de cobre. Assim,

seqüências paragenéticas minerais são reconhecidas como um dos aspectos mais

importantes para os estudos de alteração. Nos últimos anos, as técnicas analÍticas mais

sofisticadas, como microscopia e microssonda eletrônicas, que permitem obter imagens

eletrônicas e análises pontuais in situ de alta resolução espacial, têm sido aplicadas de

forma mais sistemática para o estudo de minerais formados durante os processos de

alteração hidrotermal (e.9. Seedorff e Einaud¡, 2004), näo somente para identificar minerais

que não säo facilmente reconhecidos pelos métodos petrográficos convencionais, mas



também para determinar as suas assinaturas químicas, suas variaçöes composicionais, bem
como as estimar as condições termobarométr¡cas de sua cristalização.

Adicionalmente, informações sobre a natureza termoquimica dos fluidos
responsáveis pela alteraçåo e mineralização podem ser obtidas através do estudo de
¡nclusöes ffuidas, particularmente das inclusões primárias, capturadas pelas fases minerais
que cristalizaram durante o processo. Notadamente, as características das inclusöes fluidas
variam em funçáo do tempo e da posição espacial da amostra no sistema hidrotermal (e.g.,

Butte, sierr¡ta, Red Mountain, Bodnar 199s). Estas características contribuem
significativamente para a compreensão da gênese dos depósitos de cu pórfiro, bem como
convertem-se em grande auxílio para estudos prospectivos, uma vez que as propriedades

destes flu¡dos fornecem informações relacionadas às temperaturas, composição dos fluidos
mineralizantes e, ocasionalmente, às pressöes reinantes durante a alteração e
mineralizaçåo destes grandes sistemas geotérmicos atualmente inativos.

A Jazida cuajone constitui um dos maiores depósitos de cu pór-firo do sul do perú.

Essa jazida é conhecida desde fins do século XlX, quando já era explorada, porém em
escala muito limitada, devido às dificuldades de acesso e a distância (Lacy, 19sg). Em 1937,

a região de cuajone foi reconhecida como de grande potencial em campanha prospectiva

realizada pela cerro de Pasco corporation. Duas décadas após, em 1954, foi estabelecida a

companhia southern Per(t copper corporation lspcc) e no ano de 1976 foi iniciada a
exploração em caráter mais firme. Desde 1999, o Grupo México é o principal acionista de
SPCC.

Embora a Jazida de cuajone seja considerada um dos principais depósitos de cu
pórfiro do Perú, trabalhos que empreguem métodos mais modernos de análises ainda são
relativamente restritos. A primeira descrição da mineralizaçäo e definiçåo da rocha
hospedeira, classificada como latito pórfiro foi fornecida por Lacy (l9sg). Anos após,
Manrique e Plazolles (1975) contribuíram para esclarecer a evolução pós-mineralização,

diferenciando os ignimbritos mais antigos da formaçäo Chuntacala dos fluxos vulcânicos
mais recentes da Formação Huaylillas, uma contribuição que foi confirmada posteriormente

com datações absolutas efetuadas pelo método K-Ar por Tosdal et af (19g1),

De acordo com satchwell (19e3), a mineralização hipógena de cu está associada à

alteração quartzo-sericita (illitita), a qual seria anterior à mineralizaçäo em Mo (molibdenita);

esta intepretaçäo foi seguida por clark ef a/. (1990a) que, adicionalmente, mostraram com
datações K-Ar que o principal período de mineralização em cu ocorreu durante o Eoceno
lnferior e, neste sentido, seria uma mineralização mais jovem quando comparada com a

Jazida de Toquepala, um depósito similar, localizado a nordeste de cuajone, Estes mesmos
autores apresentaram também estudos geomorfológicos e sobre as ¡dades relativas da
alteração supérgena em cuajone (clark ef a/., 1990b) e concluiram que houve uma intensa



atividade vulcânica na área do depósito durante o Oligoceno tardio e o início do Mioceno e

que os enriquecimentos supérgenos na jazida foram pouco significativos, devido à

espessura desse vulcanismo posterior. Mais recentemente, Concha e Valle (1999)

apresentaram uma síntese do estado do conhecimento do depósito baseado principalmente

nos trabalhos de Lacy (1958) Manrique e Plazolles (1975), Satchwell (1983). Neste trabalho,

três episódios de colocaçäo de latitos pórfiros foram identificados, sendo que o primeiro foi

diretamente associado å mineralização, o segundo (atualmente explorado) e o terceiro

(localizado na zona nordeste do corpo principal) foram, entretanto, considerados

essencialmente estéreis.

Os trabalhos mais recentes realizados por Goyzueta (2006, 2008) procuraram

identificar e caracterizar correlaçöes entre a tipologia das inclusões sólidas em pirita e os

estilos de alteraçåo hidrotermal, fazendo uso de técnicas modernas de microscopia e micro-

análise. A autora analisou especificamente a reg¡äo da cava e identificou oito tipos de

alteração, entre os quais os principais foram: potássica, fil¡ca (seric¡tização) e propilítica e as

demais uma combinação em graus variáveis destes três tipos. As rochas encaixantes da

mineralizaçâo foram caracterizadas como andesltos e riólitos, enquanto os dois primeiros

episódios ¡ntrusivos definidos por Concha e Valle (1999) foram caracterizados como

formados por rochas denominadas, respectivamente, pórfiro-|, pórfiro ll, microgranodioritos,

m¡crotonalitos e quartzo latitos. Brechas e latitos pórfiros, estes na forma de diques, também

foram identificados.

Os estudos de microscopia e microanálise confirmaram a presença de inclusões

sólidas na pirlta disseminada na zona mineralizada, e identificaram diversos tipos de

intercrescimentos de pirrotita, cubanita e mackinawita com calcopirita Goyzueta (2008). Fo¡

demonstrado pela autora que é possível estabelecer estatisticamente correlações entre a

mineralogia das inclusöes e os estilos de alteração. Assim, pirrotita é mais frequente nos

casos em que alteraçåo potássica esta presente. Cubanita foi observada nas zonas com

contr¡buição fílica (sericitização), enquanto mackinawita é mais típica das zonas de alteração

propilítica. Os dados químicos obtidos para as fases sulfetadas revelaram composiçöes

similares aos membros ideais e, entre os elementos traços com teores significativos, foram

identificados Cu, Au e Ni em pirita, Zn e Au em calcopirita, Zn, Ag e Au na cubanita, Cu, Zn

e Au em pirrotita e Cu, Ni, Zn, Au e Ag em mackinawita.

Entretanto, diversas questöes referentes às relações temporais e espaciais, às

condições físico-químicas do sistema e às características dos estágios de alteração

hidrotermal ainda não foram estudadas com a profundidade necessária e nåo se encontram

adequadamente estabelecidas. Neste particular, merece ser destacado que o estado

relativamente avançado da lavra no corpo mineralizado de Cuajone se torna uma vantagem



para o estudo da localizaçäo e da seqüência dos diferentes tipos de alleração hidrotermal e

sua correlaçäo com as características dos fluidos mediante o estudo de inclusões fluidas.

Nesse contexto o atual trabalho compreende um estudo multÊmetodológico que
procura integrar informações obtidas com estudos petrográficos, de química mineral, de
litogeoquímica, de geoquímica de alteração, com ênfases no estudo de inclusões fluidas e

suas relações com as alteraçöes hidrotermais identificadas. Notadamente, não existem

ainda quaisquer informações microtermométricas para o depósito, as quais såo essenciais
para a compreensão da sua gênese e evolução. Adicionalmente, estes estudos são também

importantes já que contribuem para subsidiar estudos relativos a ocorrências de depósitos
semelhantes ao de Cuajone na região sul do perú.

1.2 Estruturação da tese

Esta Tese é dividida em nove capítulos. o capítulo 1 (este) inclui a apresentaçäo,
justificativa e importância do tema, assim como a localizaçäo e a descrição dos objetivos. No

capítulo 2 sâo oferecidas breves revisöes bibliográficas sobre depósitos cu pórfiro,

enfatizando os tipos e estilos de alteraçöes hidrotermais, e sobre os fundamentos dos
métodos de estudo de inclusöes fluidas, seguidas de uma descriçäo da geologia regional e
local. Os materiais e métodos utilizados para o trabalho são apresentados e discutidos no

Capítulo 3. Nos Caítulos 4 e 5 såo apresentadas e discutidas as principais características
petrográficas das rochas menos alteradas ("precursoras") e dos tipos de alteração

hidrotermal ident¡ficados, respectivamente. Dados de química mineral, enfatizando as
variações composicionais das principais fases minerais presentes nas assembleias
hidrotermais e estimativas para alguns parâmetros intensivos de cristalização, são
apresentados e discutidos no capitulo 6. o capítulo 7 trata dos dados químicos em rocha
total, destacando aspectos de geoquímÍca geral e assinaturas das rochas "precursoras" e

avaliações de perdas e ganhos relativos em massa nas rochas hidrotermalizadas. o
capltulo 8 apresenta e desenvolve implicaçöes resultantes da caracterizaçäo e

determinações microtermométricas de ¡nclusões fluídas identificadas nos principais tipos de
alteração hidrotermal. Finalmente, no capítulo 9 apresenta-se uma discussão dos
resultados, cons¡deraçöes finais e as conclusões sobre a evolução da alteraçäo hidrotermal

no pórfiro de Cu Cuajone.

1.3 Localização e via de acesso

A área de estudo ¡ocaliza-se na região sul do perú, no estado de Moquegua,
província de Mariscal Nieto, em uma altitude entre 3100 e 3830 m acima do nível do mar. o



depósito de Cuajone localiza-se a 40 km a nordeste da cidade de Moquegua, entre as

coordenadas 17"02'S e 70"42'W (Figura 1.1) e aproximadamente a25 e 13 km a noroeste

das jazidas de Cu pórfiro de Toquepala e Quellaveco, respectivamente.

O acesso à mina, desde a capital Lima, é feito pela rodovia Panamericana Sul até a

estrada secundária que dá acesso para a cidade de Moquegua e continua até a mina por

uma diståncia aproximada de 8 km.

Figura 1.1: Mapas de localizaçäo da Mina Cuajone. Modificado de Concha e Valle (1999).

1.4 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é caracterizar e aprofundar o conhecimento sobre

a natureza/constituiçäo dos tipos e estilos de alteraçäo hidrotermal identificados na Jazida

Cuajone, a disposição espacial e temporal do sistema hidrotermal e precisar algumas

características físico-quimicas dos fluidos hidrotermais mineralizantes. Para tanto, os

objetivos específicos, i nter-relacionados, são:

o refinamento dos estudos petrográficos e, particularmente, mineralógicos, através de

petrografia microscópica, sob luzes transmitida e refletida, da determinaçäo das

variações composicionais (elementos maiores, menores e alguns traços) dos

minerais presentes em rochas pouco alteradas e nas paragêneses mais típicas de

alteração hidrotermal, através de análises pontuais quantitativas com microssonda

eletrônica;

o identificação e caracterização da assinatura geoquímica das rochas encaixantes

pouco alteradas ("precursoras"), através de análises em rocha total para elementos

maiores, menores e traços;



. identificaçäo e caracterização da assinatura geoquímica de amostras representativas

das zonas de alteração hidrotermal mais típicas e análise do comportamento de
elementos críticos, através de técnicas qualitativas e semi-quantitativas de balanço

de massa;

. estudo detalhado da petrografia e da composição das inclusöes fluidas presentes
principalmente em quartzo nas diferentes zonas de alteração, tendo em vista a sua

caracterização (temperaturas de formaçäo, salinidade, densidade e pressäo dos
fluidos aprisionados)

o caracterização do comportamento dos fluidos mineralizantes e da sua evolução no

espaço e no tempo.

Também, como parte da avaliação destes dados no contexto geológico da jazìda,

pretende-se contribuir para o conhecimento metalogenético da região sul do perú e procurar
ampliar o panorama para a exploração deste tipo de depósito.



CAPíTULO II

REVISÃO CONCEITUAL

2.1 Depósifos do tipo Cu Póñiro

Os depósitos de tipo Cu pórfiro ("Porphyry Coppel') resultam de sistemas

hidrotermais muito extensivos relacionados a uma intrusão colocada em níveis crustais

relativamente rasos, cujos magmas cristalizam formando rochas em geral com texturas

porfiríticas. A colocação destes plutons abre caminho para a existência de permeabilidade

secundária extensiva devido ao alto grau de fraturamento do próprio pluton e das suas

rochas encaixantes. As condições térmica e de permeabilidade promovem a circulação de

fluidos predominantemente aquosos, decorrentes da cristalização progressìva dos magmas

aí colocados e/ou provenientes das rochas encaixantes. Os plútons assoc¡ados aos

jazimentos de Cu pórfiro säo comumente pequenos (112 a 2 km de diâmetro), mas a sua

colocaçäo resulta em grandes volumes de rochas encaixantes alteradas e mineral¡zadas,

Depósitos de Cu pórfiro são a fonte mais importante de cobre no mundo

representando mais de 60 por cento da produção mundial anual de cobre e 65 por cento dos

recursos de cobre conhecidos (Jhon ef al. 2010). Eles também são fonte importante de

outros meta¡s, especialmente de molibdênio, ouro e prata, que são subprodutos naturais da

exploraçäo de Cu.

Os depósitos de cobre pórfiro consistem de minerais de cobre que ocorrem em

quantidades muito variáveis, seja de forma disseminada na rocha alterada, seja na forma de

preenchimento de fraturas e/ou ainda em brechas associadas, distribuídos de forma mais ou

menos heterogênea em grandes volumes de rocha. São caracterizados tipicamente pelos

baixos teores, em geral entre 0,3 e 2,O o/o em peso de Cu, os quais säo compensados pelos

grandes volumes mineralizados, alcançando-se tonelagens que podem superar os 100

milhöes.

Apesar dos teores relativamente baixos, os depósitos cobre pórfiro têm significativos

impactos social e econômico, devido as suas grandes dimensões (comumente centenas de

milhöes a milhares de milhões de toneladas métricas), elevada vida média da jazida e larga

escala das operaçöes de mineração. Este tipo de depósito foi o primeiro, entre os grandes

depósitos metál¡cos, a ser explorado por métodos de mineraçäo a céu aberto, no início do

século 20, por ser esta uma técnica de mineraçåo de baixo custo adaptada para depósitos



de grandes tonelagens, com a vantagem ainda de resultar em subprodutos importantes

como ouro e prata.

2.2 Relaçöes entre magmat¡smo plutônico e pórfiros e conexões vulcânicas

As relações geológicas e estruturais entre os depósitos Cu pórfiro e os denominados
plutons ou complexos intrusivos precursores são muito variadas. Estas intrusões
precursoras, normalmente multi-fásicas e com texturas dominamentemente não porfiríticas,

alcançam dimensões batolíticas e são composicionalmente expandidas, constituidas
predominantemente por rochas dioríticas, granodioríticas e graníticas. No perú, o Batólito

costeiro é uma ocorrência clássica da literatura (e.g., cobbing, 199g; pitcher et at, 1995).

Os plutons que formam estes batólitos são considerados como representativos de zonas de
cristalização na crosta média a superior de magmas básicos e ácidos gerados a partir de

fusäo de áreas-fonte no manto e na crosta inferior, respectivamente, e foram formados antes

do desenvolvimento dos sistemas de cu pórfiro. Estes plutons são espacial, temporal e

provavelmente geneticamente relacionados com os depósitos de cu pórfiros e a formação

de depósitos epiterma¡s sobrejacentes e distribuem-se formando plutons que hospedam

depósitos isolados, grupos de dois ou mais depósitos isolados, ou ainda alinhamentos de

diversos depósitos inter-relacionados. segundo sillitoe (2010) os plutons precursores e
sfocks de cu pórfiros são separados por intervalos de tempo que variam entre 1 e 2 milhões

de anos ou ainda menores. Acredita-se que os plutons precursores representam as frações

consolidadas de câmaras localizadas em níveis mais profundos, das quais foram extraídos
posteriormente magmas que formaram os sfocks mineralizantes.

os sistemas de cu pórfiro podem estar espacialmente associados com rochas

vulcânicas co-magmáticas calcio-alcalinas ou mesmo em alguns casos alcalinas, de
composições intermediária a félsica (sillitoe, 1973), as quais são extrudidas em ambientes

subaéreos, ca. 0,5 a 3,0 Ma. antes da ¡ntrusão dos sfocks e desenvolvimento da
mineralizaçäo (sillitoe, 2010) Em diversos locais (e.9., yanacocha - perú), estas formações

vulcânicas podem estar, pelo menos parcialmente, preservadas, mas por outro lado, a

erosão pode eliminar a cobertura dos depósitos, bem como estas formaçöes vulcânicas.

segundo Pasteris (1996), o vulcanismo de caráter fortemente explosivo é incompativel com

a formação sincrônica de depós¡tos de cu pórfiro e/ou depósitos epitermais de Au

sobrejacenles, uma vez gue a maioria dos elementos voláteis primários é dissipada durante

erupçöes piroclásticas de grande volume e não såo retidos de modo a favorecer os
processos hidrotermais e as mineralizaçöes associadas.



Os depósìtos do iipo Cu pórfiro são centrados em intrusöes porfiríticas (plutons

centrais) e em planta apresentam formas elípticas cortadas por diques colocados como

pequenos corpos irregulares. De acordo com Seedorff et al. (2005), a dimensão destes

stocks não parece ter nenhuma relaçäo com a dimensão dos depósitos de Cu pórfiro ou

com os conteúdos de Cu. Em maior detalhe, tem se demonstrado que as intrusöes

relacionadas a Cu pórfiros compreendem várias fases que se colocam antes (pórfiro inìcial),

durante (pórfiro inter-mineralização), quase ao final (pórfiro de mineralização tardia) e depois

(póiiro de mineralização tardia) dos eventos de alteração e mineralização principais (Sillitoe,

2010, cf. Figura 1). Em geral os pórfiros iniciais e suas rochas hospedeiras contíguas

contêm um elevado grau de mineralizaçäo, enquanto os pórfiros inter-mineralização säo

mineralizados de forma mais reduzida, devido a serem mais recentes, e as fases f¡nais e

pós-mineralização säo estéreis. Os pórfiros colocados nos primeiros estágios não säo

destruídos quando invâdidos pelas fases posteriores apenas são separados e inflados,

assim como as rochas encaixantes.

No modelo de Sillitoe (20'10, Figura I ), o pluton precursor é um pluton multi-fásico,

enquanto que o pluton parental, mono-fásico, caracter¡za-se pela consolidação progressiva

das bordas para as zonas centrais. O desenvolvimento das fases iniciais, inter-

mineralização e mineralizaçäo tardia do sfock de Cu póÍiro, abrange um certo intervalo de

tempo e está associado à cristalizaçäo progressiva da câmara parental em condições de

profundidade cada vez maiores. As denominadas litocap, coberturas de alteração argilica

avançada e sílica residual que pode se formar ac¡ma dos depósitos Cu pórfiro (Sillitoe, 1995,

Holliday e Cooke, 2007) desenvolvidas a partir dos sfocks afetam as seqüencias vulcânicas

superiores mais antigas, bem como a parte superior das rochas subjacentes A litocap tem

or¡gem apartir da condesaçäo de liquido hipersalino or¡ginado do magma, com a

consequente condensaçao de vapor que é absorvido por águas subterrâneas formando

fluidos ácidos e a alteraçäo argilica avançada (Hedenquist ef a/., 1998). Alguns pórfiros

cortam e atravessam o edifício subvulcân¡co, enquanto outros são limitados por plutons

precursores.

As intrusöes porfíricas que desenvolvem os depós¡tos de Cu pórfiro såo formadas

exclusivamente por rochas de tipo I (Pitcher eú a/., 1985) da série magnetita (lshihara, 1981),

com caráter em geral metaluminoso, das séries cálcio-alcalinas de moderado K. Entretanto,

algumas ocorrências pertencem à série cálcio-alcalina de alto K (shoshonítica) ou mesmo

alcalina (Seedorff et a|.,2O05).



Figura 2.1: Relações espaciais entre sfocks de Cu pórfiros, plutons precursores, rochas vulcânicas co-
magmáticas sobrejacente e litocapas. (Fonte: Sillitoe 2010).

2.3 Alteração hidrotermal em cu pórfiros: est¡tos, fipos e zonamento

A alteraçäo hidrotermal refere-se de forma geral ao conjunto de processos
metassomáticos que mudam a composição e/ou a mineralogia e/ou a textura das rochas e

resulta da interação de fluidos quentes, em geral aquosos, sob determinadas condiçöes
físico-químicas que por elas percolam de forma pervasiva, homogênea, ou em
fissuras/fraturas (Jhon et a\.,2010). Os processos de alteração se dão por metassomatismo
iônico e normalmente envolvem metassomatismo alcalino e/ou reaçöes hidrolíticas (ou

ácidas), reações de oxidação-redução (incluindo sulfetação: alta e baixa sulfetaçäo
envolvendo respectivamente enxofre oxidado e reduzido), reaçöes de solubilizaçäo - re-
precipitação (e.g precipitação do quarlzo) elou reações de hidratação-carbonatação nas
quais água ou carbonato é adicionado (Jhon et a\.,2010).

O estilo da alteraçäo hidrotermal considera intensidade, a forma e o caráter do
fenômeno hidrotermal, reconhecendo-se, basicamente os estilos pervasivo, seletivamente
pervasivo e fissural (Pirajno, 2009; Titley, 1982). O primeiro é caracterizado pela substituição
total ou da maioria dos minerais primários da rocha precursora, cujas texturas originais são
em geral destruídas. O segundo substitui seletivamente alguns minerais da rocha,
preservando a textura original, enquanto o último, estilo fissural, é caracterizado por
preenchimentos de veios e/ou fraturas, em geral afetando também, de forma pervasiva ou
seletivamente pervasiva, a rocha precursora por espessuras mms a cms em ambos os lados
dos veios e/ou fraturas.
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As assembleias m¡neralógicas desenvolvidas e as característ¡cas do processo de

alteração hidrotermal em sistemas Cu pórfiro säo tip¡camente zonadas vertical e

lateralmente, como mostrado no exemplo clássico apresentado por Lowell e Guilbert (1970),

fato que tem sido extrapolado, com ceÌ1as adaptações, também para os ambientes

epitermais e mesotermais (e.g., Sillitoe, 2010). Este último autor reconhece em grande

escala os seguintes tlpos principais de alteraçåo hidrotermal, a partir da zona central mais

profunda para o topo destes sistemas: alterações cálcico-sódica, potássica, clorítica-

sericítica, sericítica e argílica avançada; alterações clorítica e propilítica, desenvolvidas

distalmente em níveis pouco profundos e muito profundos respectivamente (Figura 2.1).

Estas zonas de alteração não são desenvolvidas simultaneamente, observando-se

caracteristicamente um padrão de evoluçåo das assembleias minerais, do estado de

sulfetação e da acidez dos fluidos envolvidos, conforme discutido a seguir. Um resumo das

assembleias mineralógicas características das diferentes zonas de alteração hidrotermal,

bem como as respectivas condições físico-químicas de formaçäo e mineralizaçöes

associadas é apresentado na Tabela 2.1 .

2.3.1 Alteração cálcico - sódica

Esta denominação foi sugerida por Sillitoe (2000) de maneira informal para

assembleias com actinolita, actinolita-horblenda, albita ou oligoclásio e magnetita

Representa uma forte alteraçåo alcálina a álcali-cálcica, na qual minera¡s portadores de

sódio e cálcio são formados nos produtos de alteração, enquanto que os minerais com

potássio e ferro são el¡minados. Relações de reaçäo mais típicas deste tipo de alteração

são, por exemplo, plagioclásio rico em sódio substituindo feldspato potássico e minerais de

Ca-Fe-Mg substituindo biotita.

Normalmente, este tipo de alteraçäo aparece como produto de um ou mais eventos

hidrotermais iniciais nas zonas profundas dos depós¡tos de Cu pórfiro e em geral encontram-

se melhor preservadas nas rochas encaixantes quanto comparadas com as rochas

intrusivas, embora esta alteraçäo também caracterize as zonas centrais de alguns sfocks

porfiríticos. Pode ser facilmente confundida com a alteraçäo propilítica, bem como pode näo

ser observada em muitos depósitos, seja pela sua exposição mais superficial, seja pela

superimposiçåo de alteração potássica pervasiva, mais tardia.

Em geral, fases sulfetadas näo são formadas em quantidades significativas durante esta

alteração, conquanto em alguns depósitos de Cu pórfiro ricos em ouro com alteração

potássica subordinada, ela também pode hospedar as mineralizaçôes metálicas.
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2.3.2 Alteração potássica

Este tipo de alteração forma-se em profundidade e é causada pela interação de
fluidos magmáticos residua¡s altamente salinos (40 - 60 % em peso de eq. Nacl), sob altas
temperaturas, em geral entre 450'c a 600'c. Afeta tanto a rocha ¡ntrusiva quanto as suas
encaixantes (Pirajno, 2009).

Biotita é o mineral potássico predominante formado em intrusöes porfiríticas máficas
e nas rochas encaixantes, enquanto feldspato potássico torna-se progressivamente o

mineral mais abundante em direção às composiçöes mais félsicas. segundo Einaudi (.i996),

esta alteração em rochas ígneas félsicas é raramente pervasiva, limitando-se às regiöes
marginais aos veios e fraturas. As assembleias minerais mais comuns resultantes deste tipo
de alteração são feldspato potássico-biotita-quartzo, feldspato potássico-clorita, feldspato
potássico-biotita-magnetita, em geral acompanhados por quantidades variáveis de albita,
sericita, anidrita, apatita e às vezes rutilo. sulfetos como calcopirita, pirita e molibdenita
geralmente acompanham esta alteração, junto com variedades de quartzo em veios.

É importante mencionar que Titley (1gg4) argumenta que em rochas encaixantes,

originalmente frias, efeitos prógrados e retrógrados devidos às reações exotérmicas e

endotérmicas no magma são esperados e que a formação de biot¡ta hidrotermal seria um
efeito de condição prógrada durante os estágios iniciais de colocaçåo do pluton. Beane
('1974) determinou temperaturas de formação de biotitas hidrotermais, com base nas suas
composições químicas, entre 350" e 550'c. Tifley e Beane (19g1) referen-se aos tipos de
alteração denominadas K-silicato ou potássica e indicam que o termo siticato potássico näo
requer adiçäo de potássio para proporcionar biotita + feldspato potássico estáveis, uma vez
que säo estáveis nas rochas originais; por outro lado o termo pofássica implica
metassomatismo que resulta nas fases típicas dessa alteração.

2.3.3 Alteraçãoclorítica-sericítica

Esta denominação, abreviada para a alteração SCC por Sillitoe e Gappe (19g4), foi
apresentada por Hedenquist ef a/. ('1998) e equivale à alteraçäo argílica intermediária de
baixa temperatura, conforme definida por Meyer e Hemley ('1967). caracteriza-se
particularmente por conferir à rocha alterada um aspecto friável suave e aspecto descolorido
ou uma leve coloraçäo verde clara; entretanto é mal definida do ponto de vista mineralógico.

Está distribuída nas partes pouco profundas de alguns depósitos de cu pórfiro,

especialmente naqueles ricos em ouro, onde se sobrepõem à alteraçåo potássica prévia.
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A mineralogia hidrotermal resulta da transformaçäo parcial e/ou completa de minerais

máficos, os quais dåo lugar a clorita, enquanto o plagioclásio primário dá lugar a sericita

e/ou illita e a magnetita (magmática ou hidrotermal) dá lugar a hematita (martita e/ou

especularita). Mais ou menos simultaneamente precipitam sulfetos, principalmente pirita e

calcopirita. Calcita aparece em geral como um componente menor, normalmente associada

à alteraçäo de plagioclásio para sericita-argila; entretanto em alguns poucos depósitos (e.9.

Tiamaro, Santo Niño em Mexico,), este mineral é um dos componentes principais da

assembleia hidrotermal.

A superimposição deste tipo de alteração pode causar diminuição nos teores de Cu

e/ou Au da zona de alteração potássica. No depósito de Cerro Colorado (Tarapacá, norte de

Chile), considera-se, por outro lado, que grande parle do cobre está diretamente relacionada

a este tipo de alteração (Bouzari e Clark, 2006).

Figura 2.2: Padröes gerais de zonamento das alteraçöes hidrotermais-mineralizações para depósitos de Cu

pórfiro telescopados. (Fonte: Sillitoe, 2010).
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2.3.4 Alteraçãosericítica

Este tipo de alteração foi definido inicialmenie como fílica por Meyer e Hemley
(1967) A assembleia mineral típica consiste de quartzo-sericita-pirita. Esta alteraçåo se
superpöe e destrói as alteraçöes potássica e clorítica-sericítica. Sillitoe (2010) divide esta
alteração em dois subtipos: uma variedade relativamente precoce, que nåo é muito
freqüente, caracter¡zada pelo fato da sericita dar cor verde a verde-cinzenta à rocha
hidrotermalizada, e outra, mais tardia, em geral com coloraçåo esbranquiçada.

A variedade precoce localiza-se nas zonas centrais do depósito e hospeda o par
calcopirita-bornita, característico de um grau de sulfetaçäo relativamente baixo, e que é
comumente o minério mais importante. A variedade branca distribui-se de formas mais
variadas, podendo constituir zonas anelares separando núcleos potássicos de haios
propílicos ou, mais freqi¡entemente, como substituições aparentes irregulares nas regiões
superiores das alterações potássica e clorítica-sericítica.

As zonas com esta última alteraçäo podem também ser mineralizadas, mas
quantidades apreciáveis de cu permanecem em calcopirita e na pirita associada, ou em
assembleias de alto grau de sulfetação (pirita-bornita, pirita-calcosita, pirita-covelita, p¡rita,

tenantita e pirita-enargita). Estas assémbléias de alto grau de sulfetaçåo são limitadas a este
tipo de alteração sericítica e possuem elevados conteúdos de cu, os quais resultam em
enriquecimento hipógeno de difícil diferenciação com enriquecimentos supérgenos
poster¡ores.

2.3.5 Alteração argílica avançada

A alteração argílica avançada situa-se nas partes superiores dos depósitos cu
pórfiro, superpondo-se às alteraçöes potássicas e clorítica-sericítica, formando extensas
litocapas (lithocap), originadas a partir da interação de fluidos ácidos com rochas vulcânicas,
sob influência de ffuidos meteóricos (e.g., Tirad, Dizon em Filipinas, sillitoe e Gappe, 19g4).
os fluidos ácidos são formados pela oxidação do H2s para Hzso¿ e acarretam a lixiviação
plena dos cátions alcalinos, com eliminação completa de feldspatos e silicatos máficos das
rochas encaixantes. Quartzo (calcedônia, vuggy quarizo) dickita, caolinita, pírofilita, alunita,
diásporo säo minerais abundantes nesta zona, além de barita e enxofre nativos, estes
últimos mais típicos dos estágios finais de alteração (White e Hedenquist, ,1995).

É interessante observar que a arteraçåo argírica avançada continua após a

finalização dos demais t¡pos de alteraçäo e nas proximidades das paleosupedícies, os
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estágios tardios podem incluir a atividade de vapores anteriormente aquecidos. Por outro

lado, quando a super¡mpos¡çäo de sistemas epitermais de alta sulfetaçåo em pórfiros é

extrema, a alteraçäo argilica avançada pode levar a eliminação completa das fases

silicátlcas e sulfetadas cristalizadas em estágios de alteraçåo anteriores, restando

preservados somente stoc4works de veios de quartzo estéreis (Sill¡toe, 2000).

Nas assembleias minerais, pirita (10-20%) é acompanhada de calcedônia ou quartzo-

alunita; enargita-luzonita subsituem sulfetos de ferro prévios; pirita-covelita, pirita-calcocita e

pir¡ta-born¡ta (assembleias de alta sulfetação) tendem a aumentar em quant¡dade pelo

consumo de pirita-enargita-luzonita precipitadas anteriormente nas zonas basais da

alteração, onde pirofilita e/ou dickita predominam em relação ao par quartzo-alunita.

2.3.6 Alteraçãopropilítica

Este tipo de alteraçäo constitui halos externos periféricos às zonas de alteraçäo

potássica, geralmente desenvolvidos nas rochas encaixantes podendo também estar

associada à colocação de rochas intrusivas tardias (sfocks porfiríticos de mineralizaçäo

tardia) (Sillitoe, 2010). Caracteriza-se pela ad¡çåo de HzO, COz e localmente S, com pouco

metassomatismo de H* e, principalmente, pelo desenvolvimento de minerais portadores de

cálcio e magnésio em rochas ígneas por rearranjo dos componentes originais

Os minerais característicos são clorita, epidoto e carbonatos, albita' feldspato

potássico e pirita. Êm algumas ocorrências de Cu pórfiro, sericita' óxidos de Fe,

montmorillonita e zeólitas também podem estar presentes. Esta alteração em geral

necessita de quantidades relativamente menores de água para se desenvolver e, assim,

Berger e Velde (1992) argumentam que são utilizados predominantemente os fluidos

situados nos poros das rochas, remobillzados com auxílio da calor dissipado da intrusão.

M¡nerais de cobre hipógenos nåo são comuns nas assembéias minerais típicas.



Tabela 2. l:Principa¡s características dos t¡pos de alteração h¡drotermal em depósitos cu pórfìro com base em
Lowell e Gu¡lbert, 1970, Meyer e Hemley (1967), pirajno (2009) e Redd (1997) entre outros.

Nolne Asse-mHãlã m¡ner¡¿Cica* Temperatura Cond¡çôes.depH Minera¡sMetálicos
Alteração K-feldspato em vênulas finas
potásslca e/ou na matr¡z lntercresc¡do

com quartzo gra nula r-
mosaico, Bìotita

alterando mlnera¡s
ferromagness¡anos prév¡os,

Mlneta¡s acessórios: quartzo,
magnetita, serlc¡ta, clor¡ta,
Também ocorrem flogopita
com an¡dr¡ta, gipsita, ¡llltâ e

clorita,
Alteração Clor¡ta-epidototalbita,
propÍlítÌca calcita, pìrita. Clorita altera

ferromagnesianos prévios
(piroxên¡o-anf¡bólio) e biot¡ta

primária e/ou secundária,
Acessór¡osi quartzo,

magnet¡ta, ill¡ta.
Corresponde a halo

gradacionale
distal da alteração potássica

(prógrada);
Ocorrem actinolita-b¡otita no

contacto com a zona
potáss¡cai

Act¡nol¡ta-epidoto na zona
propítica, Nas zonas ma¡s

distais: epidoto-clorita-albita-
carbonatos gradando a

clorita-zeól¡ta.
Alteração Natureza penetraflva, A
sericft¡ca assoclaçSomlneralógica

cuarzo-seric¡ta
tende a destru¡r a textura

prlmaria da rocha afetada por
esta alteração.

Accesorios: clorita, illita e
ptrlta.

Ac¡ma de 450'Ci corìndon-
serlcita-andalusita.

Em amblentes r¡cos em
Nat paragonlta

Alteração Argilom¡nerais(caolinita)-
argíllca quartzo.

A caolinita altera plag¡octásios
prévios e, por vezes, K-

feldspãto e sericita,

Alta temperatura:
400' a 800"C.

Alteração selet¡va
e penetrat¡va,

Em vênulas:
3501400'C -biotita

300"-3s0'c -

K-feldsÞato.

A caolinita forma-se a Ácido. Alunita
temperaturas abaixo para pH entre 3 e

de 300"C. a.

Neutro a Calcopirita-bornita-pir¡ta,
alcal¡no Traços de molibdenìo,

pirita (ca. 1%)
Proporção pylccp=3/1

Temperatura baixa: Neutro a Magnet¡ta-hematita_pirita
2001250"C. Actinol¡ta Alcalino (7 a 9). galena_esfalerita.
(2801300'C) ind¡ca Aumenta a Anel mineralizado externo
zona de alteração fugac¡dade de à zona propi¡ít¡ca:
propilítica inter¡or enxofre. vetas de esfalerita,

galena, calcop¡rita,
Au, Ag e pirita,

ïemperaturaacimade 5a7(Neutroa p¡rita-calcopir¡ta-
250'C: seric¡ta. ácido). AIta molibdeno_born¡ta-

Temperaturas ma¡s fugacidade de calcosita-covellna_
balxast ill¡ta (2001 enxofre. esfaler¡ta-

250'c)ou ¡llita- galena-enargita-
sm ect¡ta ten na ntlta_tetra hed rita

(100'- 200'C). 10% de p¡rlta
Proporção py/ccÞ=72/7

P¡rita-calcopir¡ta-bornita-
molibdeno-tenantita-

esfalerita-galena-
enargita-cãlcosita.
Pìrita dom¡nante,

Proporção pylccp=23l1
Enargita-p¡rlta

Menor Au e Ag.

Alteração Quartzo residual(textura Amplo intervalo de Ácido. Entre 1earglllca oquerosa) t alunita, jarosita, temperatura. Acima de 3.5avançada caolinita p¡roflllta, pirita. 350"C: Caolinita em pH(zona Alteração altamente andaluz¡ta <2) acima de 2lsupe¡ior destrut¡va, Os minerais alunita.alta) resldua¡s definem estrutura
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2,4 lnclusões fluídas

A caracterização e os métodos envolvidos no estudo das inclusões fluídas, bem

como as bases para a ¡nterpretação dos resultados obtidos por meio de análises

m¡crotermométr¡cas, sáo discutidos detalhadamente em Roedder (1984), Shephed et al.

(1985) e Goldstein e Reynolds (1994). As consideraçöes abaixo foram baseadas

principalmente nos trabalhos desses autores.

As inclusöes fluídas representam pequenas porçöes de fluidos que eventualmente

foram aprisionados nas irregularidades presentes durante a cristalizaçäo de um mineral

(inclusões primárias) ou por processos posteriores a sua formação (inclusões secundárias).

Desse modo, as inclusões primárias representam fluidos originais presentes durante a

formaçåo do mineral hospedeiro, enquanto que as inclusöes secundárias contêm fluidos

aprisionados em épocas posteriores, pr¡ncipalmenie por meio de cicatdzaçäo de

microfraturas desenvolvidas após a cristalizaçäo do mineral hospedeiro.

Em depósitos minerais as inclusöes fluidas podem ocorrer tanto nos minerais de

mínério quanto nos minerais de ganga, sendo impoñanies para a caracterizaçäo dos fluidos

m¡neralizantes e das condições de deposição do minério. Assim, depois de um estudo

petrográfico detalhado de inclusöes fluidas, säo realizadas análises microtermométricas que

podem permitir a reconstituiçåo das condiçöes físico-químicas presentes durante a formaçäo

dos m¡nerais, bem como a caracterização da composição química dos fluidos envolvidos.

2.4.1 Forma e tamanho

As inclusões podem ter formas irregulares, ovais ou esféricas, mas também

isométricas, tubulares, alargadas e com bordas retilíneas como cubos, prismas e pirâmides

('cnsfars negat¡vos"), estas últimas podendo espelhar a estrutura cristalina dos minerais que

as contêm. Elas podem ocorrer isoladas, constituindo grupos distribuidos aleatoriamente no

interior dos cristais, em zonas ou al¡nhamentos ao longo de superfícies ou planos de

crescimento e/ou fraturas e/ou clivagens do cristal. Os minerais que precipitam tardiamente,

a partir do fluido original capturado (m¡nerais de saturação ou daughter minerals, cf. Pirajno,

2009), mais comuns que podem ocorrer nas inclusões fluidas säo: halita, silvita, magnetita,

anidrita, calcopirita e pir¡ia, que podem ser identificados por suas características ópticas ou

cristalográficas ou, alternativamente, por técnicas de microanálise. Ocasionalmente, também

podem englobar minerais primários apr¡sionados.



A grande maioria das inclusões fluidas possui dimensöes lineares entre I a 20 pm
nos minerais com dimensöes de poucos milímetros. por outro lado, minerais com dimensöes
maiores, que nåo sofreram a ação de esforços tectônicos ou metamórficos, podem conter
inclusöes de até 50 pm. Minerais idiomórficos presentes em cavidades de rocha, mesmo de
dimensöes m¡limétr¡cas, podem apresentar inclusões que ultrapassam os 100 pm lineares.
Em princípio, as inclusöes fluidas podem ter dimensöes que decrescem continuamente até o
limite de um simples deslocamento atômico ou molecular do cristal (Roedder e Bodnar,
1997).

2.4.2 Classificação de inctusões fluidas

Varias classificaçöes já foram propostas para as inclusões fluidas. Nash (1976)

apresentou uma classificaçäo com base na composição das inclusöes fluidas, destacando
qualro tipos (Figura 2,3):

. Tipo l: de salinidade moderada, com uma fase líquida e outra de vapor, o gual pode
possuir diferentes proporções volumétricas dependendo da temperatura de
aprisionamento;

o Tipo ll: inclusöes ricas em gás (>60% vol.), indicativas de processo de boiling,
especialmente quando coexistem com as de tipo l;

. Tipo lll: com salinidade alta, podendo conter pequenos cristais cúbicos de halita, por
vezes associados com cristais de silvita, anidrita, pirita, hematita e calcopirita enlre
outros;

o Tipo lV: caracterizadas especificamente pelo alto conteúdo de CO2.

(ta.'u*'b

%:::Þ
hsmelila

F¡gura 2,3: Representação esquemát¡ca da tipologia de inclusöes flu¡das, classifìcadas de acordo com a sua
composiçåo. Fonte: Nash (1976). L: liqu¡do, V: vaport LCO2: líquido COz.

t8



Roedder (1984) classificou as inclusöes fluidas considerando a época da sua

formação em relaçäo à do mineral hospedeiro, critério empregado de forma mais ampla na

literatura. De acordo com o autor, tem-se (Figura 2.4 A):

. lnclusões fluidas primárias: aquelas aprisionadas durante o crescimento do cristal,

sendo que não têm nenhuma relaçäo com quaisquer estruturas que permitam fuga

ou entrada de fluido. Estas são as mais representativas das cond¡çöes

termodinâmicas no momento do aprisionamento. São caracterizadas por ocorrer

isoladas ou seguindo padróes cristalográficos;

. lnclusôes fluidas secundárias: aquelas aprisionadas depois do crescimento do cristal,

ocorrendo em zonas de fraturas cicatrizadas ou abertas, e, por esse motivo, nåo

fornecem informaçöes sobre as condições de formação do cristal, apenas de eventos

posteriores;

. lnclusöes fluidas pseudo-secundárias: aquelas apr¡sionadas quando as fraturas e

sua cicatrizaçäo ocorreram s¡multaneamente ao crescimento do cristal. Ocorrem em

alinhamentos ao longo de planos de fraturas cicatrizadas internas ao cristal, e não

mostram relaçäo com estruturas que poderiam permitir a fuga dos fluidos

capturados.

ÂB
I Lfquido (L) ?ei--

Tipo ll: Llquido > 50%(L)
+ Vâpor <50% (V)

,L
@ (a.)

@,com fÊss llqurda

lipo lll: Vapor > 50%(L)
+ Lfqùldo<500/ó (V) sá3"

lY;""#""å1"J"r", Ze
V: Lfquldo +/- vâpot

+ Eótidos (S)
<ou>50%

*,:",s'tå'f ¡,"lI|ÏIT":ryésT
L2

Figurc 2.4: Representação esquemática de tipos de inclusões fluidas. Aì lnclusöes em um cristal de quartzo,

pr¡már¡as (P), secundárias (S) e pseudo-secundárias (PS). B: Classificação de ¡nclusões observadas em

temperatura amb¡ente. Fonteì P¡rajno (2009, mod¡ficado de Shepherd et a/. 1985)

Mais recentemente, Pirajno (2009), baseado na classificação de Shepherd ef a/.

(1985), divide as inclusões fluidas em seis tipos (Figura 2.4 B):
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Tipo l: monofásicas, completamente preenchidas com liquido (L);

Tipo ll: bifásicas, preenchidas com uma fase líquida e uma pequena proporção de
fase de vapor (L+V);

Tipo lll: bifásicas. mas com fase vapor dom¡nante, ocupando mais do S0% do volume
(v+L);

. Tipo IV: monofásica, completamente preenchida com fase de vapor de baixa

densidade (geralmente mistura de HrO, CHa, CO);
. Tipo V: multifásica, com fases sólidas cristalinas (S+L+/-V) conhecidas como

minerais de saturação, Estes sólidos são comumente halita (Nacl) e silvita (KCl),

mas diversos outros minerais podem ocorrer, incluindo sulfetos;

. Tipo Vl: bifásica, contendo dois líquidos imiscíveis, geralmente um rico em H2O e

outro rico em CO, (L1+L2+/-V).

No caso específico dos depósitos cu pórfiro Beane e Bodnar (i99s) propuseram a
seguinte classificação para as inclusões fluidas:

. Tipo l: inclusões fluidas bifásicas ricas em liquido com salinidades frequentemente

baixas (5 a 15o/o em peso de NaCl eq.) podendo chegar até 25 o/o em peso de NaCl

eq. e fase vapor <30% do volume da inclusão. Um ou mais minerais opacos de
saturação ou mais raramente pequenas fases birrefringentes podem estar presentes.

. Tipo ll: inclusões fluidas bifásicas com grande proporçäo volumetrica da fase vapor.

Pode esta presente um pequeno mineral opaco de saturaçäo.

. Tipo lll: inclusöes contendo cristais de halita além de liquido e vapor. Também
podem ocorrer sylvita, anidrita, calcopirita, pirita, magnetita, hematita, alem de uma

variedade de minerais silicaticos e outras fases. É importante a presença de

calcopirita como mineral de saturação provando a presença de cu nos fluidos
hidrotermais,

2.4.3 Método microtermométrico: premissas e dados fornecidos

os estudos microtermométricos se fundamentam em medidas de temperaturas de
mudança de fases dos fluidos presentes nas inclusôes, quando são submetidas a processos

de resfriamento e/ou aquecimento.

A atribuição de significado aos valores medidos e as interpretações decorrentes
dependem, entretanto, de duas premissas fundamentais (Roedder, 19g1 e shephe¡d et al.,

1985 entre outros): o fluido aprisionado é representativo das soluções presentes durante a
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formação do mineral hospede¡ro (1) e, uma vez aprisionado na cavidade da inclusão,

supostamente isolada e quimicamente inerte, as propriedades físico-químicas do fluido

permaneceram constantes (2).

Observadas estas premissas, o estudo e as determinações microtermométricas das

inclusöes fluidas têm sido aplicados extens¡vamente como geotermômetros, gerando parte

significativa das informações relativas às temperaturas associadas aos processos de

formação de depósitos minerais. Os dados mais comuns que podem ser obtidos a partir da

microtermometria de inclusões fluidas são:

1. Temperatura do ponto eutético do sistema químico, que fornece dados sobre a

composiçåo química dos solutos;

2. Temperatura de fusão do gelo, que permite calcular a salinidade total do fluido em

inclusões sem cristais de saturaçäo, no caso de sistemas pouco salinos;

3. Temperatura de fusão de clatratos (hidratos de COz, CHa, etc.), que permite

identificar a presença de alguns gases nas inclusões, bem como determinar a salinidade de

inclusões com esses componentes voláteis;

4. Temperatura de fusão da hidrohalita, que perm¡te determinar a salinidade, no caso

de sistemas com salinidades intermediárias. Caclz relativa à de NaCl no s¡stema;

5. Temperatura de dissolução de cristais de saturação (daugther crystals), que permite

calcular a salinidade no caso de sistemas de salinidades elevadas;

6. Temperatura de homogeneizaçäo que, aliado aos outros parâmetros, pode permitir a

determinação das densidades dos fluidos e das condiçöes de pressäo e temperatura

quando do aprisionamento da inclusão.

Estas possibilidades metodológicas são brevemente detalhadas a seguir:

2.4.3,1 Temperatura do ponto eutético das soluções aquosas (TE)

As TEs das soluçöes são medidas em inclusöes com uma fase aquosa e certa

quantidade de sais dissolvidos. Esta iemperatura fornece indicações sobre os tipos de íons

presentes na solução e a sua medida corresponde ao aparecimento da primeira gota de

líquido após o aquecimento natural da solução congelada.

2,4,3.2 Temperatura de fusão do gelo (Tfg)

Em sistemas compostos por água pura a Tfg ocorre a 0,015 'C (Roedder, 1984;

Shepherd ef a/.,1985). No entanto, a presença comum de íons de Ca 2*, Cl, Na*, K*, Mg'*

causa decréscimo na Tfg. Assim a sua determinação permite estimar a salinidade da
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soluçåo aquosa, que é expressa em termos equivalentes a porcentagem em peso de Nacl
(eq. NaCl), o composto mais comum em inclusões naturais.

As medidas são feitas após o congelamento total das soluçöes. Deve-se evitar
congelamentos rápidos, pois a mudança pode ocorrer em temperaturas inferiores às reais
devido à meta-estabilidade no sistema.

2.4.3.3 Temperatura de fusão do COZ (TfCOZ)

Quando co2 está presente nas inclusões, essa temperatura permite determinar se
existem outros voláteis associados, ou seja, o seu grau de pureza. Assim, quando a fase de
co2 é pura, a fusão ocorre à temperatura de -s6,6 "c (ponto tr¡pro do co2 puro). euando
existem outros voláteis misturados a Tfç62 obtida será inferior e quanto maior for a proporção
de componentes d¡ssolvidos, menor será a temperatura de fusäo.

cabe salientar que voláteis como cHa e N2 com pontos triplos de -1g2.c e -21o"c
respectivamente não podem ser detectados devido ao limite inferior de temperatura
alcançado com o equipamento (-'l8o'c). Entretanto, a presença destes compostos pode ser
inferida através de suas temperaturas de homogeneizaçåo, que podem ocorrer a -g2,1 .c
para o CHo e a '147 "C para o N2 que representam os pontos críticos destes voláteis
(Roedder, 1984; shepherd ef a/., 19BS). Nesses casos, a utilização da espectrometria micro-
Raman é fundamental para identificar precisamente os componentes voláteis que ocorrem
associados ao CO2.

2.4.3.4 Temperatura de fusão de ctatratos (TfCt)

Os clatratos säo substâncias que cristalizam durante o resfriamento através da reaçäo
das moléculas de H2o com as de outros voláteis como cH4, co2, efc. que são aprisionadas
nas cavidades da rede cristalina expandida do gelo.

Em um sistema HzO+COz+sais em solução, a formula do clatrato ideal será CO2.S,7S
H2o. (Fuzikawa,1985; Roedder,lga4). Assim, quando ocorre a formaçäo de clatratos, a
fase aquosa restante terá sua salinidade aumentada, uma vez que os íons não entram na
composição dessa substância, tornando-se impossível sua medida diretamente pela
temperatura de fusão do gelo devido ao fato de que esta temperatura apresenta valores
inferiores aos reais em funçäo da ligação entre CO2 e H2O,

collins (1979) propôs, nesses casos, a determinação da safinidade mediante a utilização
de diagramas de fase relativos ao sistema H2O + CO2 + NaCl, sendo seus resultados
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expressos em equivalentes à porcentagem em peso de NaCl. De acordo com este autor, os

clatratos podem ser identificados quando, após a fusão do gelo, ainda ocorrem deformaçöes

nos limites da fase COz, ou quando existem rugosidades na interface águaiCOz. A fusão

desse componente, que perm¡te determinar a salinidade, pode ser vista quando ocorre o

arredondamento da bolha com o aquecimento poster¡or. Como esta mudança mu¡tas vezes

não é nítida, Goldstein e Reynolds (1994) propuseram um resfriamento cíclico. Esse

processo baseia-se em anotar a temperatura na qual a bolha parece ter voltado à forma

natural ou próxima a ela, e nesse ponto é submetida a um leve resfriamento; se com esse

procedimento a bolha é deformada novamente significa que o clatrato ainda está presente.

Para conseguir a dissoluçäo deixa-se a temperatura chegar um valor levemente superior à

atingida anteriormente e novamente resfria-se levemente. Se a bolha não é mais deformada

significa que a dissoluçåo do clatrato ocorreu dentro do intervalo de temperatura

considerado, caso contrário o processo é repet¡do,

Quando minerais de saturaçåo estão presentes, as temperaturas em que se dissolvem

dåo dados mais precisos sobre a salinidade (Roedder, 1984; Shepherd ef a/., 1985). Com os

dados de Tfg, TfCl e temperatura de dissolução dos sais quando houver, a utilizaçäo de

equações de estado e diagramas apropriados pode-se determinar a composição química

das soluções aquosas e as porcentagens de sais dissolvidas (Collins, 1979).

2.4,3.5 Temperatura de homogeneização total (Thtot)

É a temperatura em que ocorre a passagem das fases líquida e vapor para uma única

fase, que pode ser constituída por líquido, vapor ou ainda um fluido supercrítico Em

sistemas aquosos e aquo-carbônicos pode ocorrer: expansão da bolha de gás ou vapor (1),

diminuição da bolha de gás ou vapor (2) e desaparecimento do menisco que separa as duas

fases no caso de homogeneização crítica (3).

A temperatura de homogeneização geral (Th) é quase sempre considerada como a

temperatura mínima em que foi apr¡sionada a inclusäo fluida, desde que o aprisionamento

tenha ocorrido a partir de um fluido homogêneo. A temperatura de aprisionamento (Tt) será

sempre igual ou maior que a temperatura de homogeneizaçäo e representa a temperatura

do fluido no momento do apr¡sionamento. A diferença entre Th e Tt é denominada correção

de pressão, embora represente de fato uma coneção de temperatura (Roedder e Bodnar,

1997, ctf . Figura 2.5). No caso de uma inclusão ter sido aprisionada a partir de fluidos

originalmente imiscíveis a Th será igual a Tt e portanto a correção não será necessária.
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lmiscibilidade é um termo geral utilizado em sentido amplo para descrever a coexiténcia
em equilíbrio de duas ou mais fases fluidas (e.g. H2O liquido + HzO vapor; H2O liquido + COz

líquido ou gás, etc.). Embora o termo boiting tenha sido amplamente utilizado na literatura
para indicar a imiscibilidade, Roedder (19S4) utiliza duas denominações diferentes para

esse processo dependendo das composicöes das fases fluidas em equilíbrio (boi¡ng e

efervescência). O boling ocorre quando as bolhas da fase menos densa consistem de vapor
do próprio líquido (e.9. H2O liquido+ vapor de H2O); efervescência ocorre quando a fase
menos densa consiste de constituintes gasosos presentes na solução (e.g. H2O liquido +
COz)

Na Figura 2.5 ilustra-se a diferença entre Th e Tt (correção de pressäo), quando as

inclusões fluidas são formadas a partir de um sistema homogêneo de fluidos.

Em situações onde ocorrem minerais de saturação deve ser medida a temperatura de
homogeneizaçäo total por médio de sua dissolução, caso ocorra após a homogeneização
das fases fluídas.

T.mprr¡lurr (oC)

Figura 2.5: Diagrama de fases P-T da água, mostrando a diferença entre temperatura de homogeneização (Th)
para o líquido e a temperatura de aprisionamento (Tt) de uma inclusão com uma correção de pressäo entre pt-

Ph. Observa-se que uma inclusão fluida aprisionada a partir de um líquido homogêneo, no campo de líquido do
diagrama, com o resfriamento segue uma trajetória segundo a isócora (linha de igual volume), representativa da
densidade do fluido, até atingir a curva líquido-vapor. Quando atinge essa curva, desenvolve uma fase vapor que
aumenta de volume gradualmente com o posterior decréscimo da temperatura. Fonte: Velasco (2012).
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2.4.4 Apl¡cações do estudo de inclusões fluidas em prospecção

O estudo das inclusöes fluidas é fonte fundamental para a obtenção de informações

relativas aos ambientes mineralizados, dos quais provêm as amostras de interesse.

Freqüentemente auxiliam a identificar o tipo do sistema hidrotermal que está sendo

estudado e a localização das amostras dentro desse sistema hidrotermal. No entanto, elas

não podem ser usadas para determ¡nar a viabilidade econômica de um depósito

mineralizado, uma vez que a potencialidade de uma área pesquisada depende,

naturalmente, de fatores geológ¡cos e econômicos adicionais. As inclusões fluidas só podem

ajudar d¡retamente na investigação de parte do sistema hidrotermal onde a mineralização é

mais provável de ter acontecido.

Wilkinson et al. (2001) sustenta que o uso mais imediato das inclusöes fluidas para

fins de prospecção é baseado no estabelecimento empírico da relação entre certas

propriedades microtermométr¡cas e características-chave das mineralizações de interesse

econômico. Ass¡m, os intervalos genéricos de temperatura ou salinidades poderiam ser

considerados como: guias na determinação de uma tipologia ou subtipologia de jazidas

minerais (1) ou como evidência de um ambiente hidrotermal permissivo para mineralizaçöes

econômicas (2). Neste panorama, a determinação tipológica dos depósltos minerais, a

petrografia e a microtermometria das inclusöes fluidas resultam em informaçöes qualitativas

muito importantes.

Um exemplo clássico da utilização do estudo de inclusöes fluidas na prospecçåo é

dado por Roedder e Bodnar (1997) para a distinçäo entre ambientes porfiríticos e

ep¡termais.

As alteraçöes características associadas com depós¡tos epitermais e de metais

preciosos são muitas vezes similares às zonas periféricas propíliticas dos depósitos de Cu

pórfiro, pois as assembleias minerals observadas em ambos os casos são caracterizadas

pela presença de albita, epidoto, calcita e quartzo. Entretanto, estes autores demonstram

que as inclusöes fluidas representat¡vas destes dois ambientes são bem diferentes,

propiciando a sua distinção. Assim, em ambientes epitermais, as inclusöes geralmente

apresentam baixa salinidade (<5o/o peso NaCl eq.) e homogeneízam a temperaturas

inferiores a ca. 275'C, sendo comuns os processos de boiling, enquanto que, no caso de

zonas propíliticas de depósitos de Cu pórfiro, ocorrem inclusöes com salinidade

freqüentemente moderada (1O-2O o/o peso NaCl eq.), que podem homogeneizar em

temperaturas ac¡ma de 350'C, sendo que processos de boiling quase nunca são

identificados. Desta forma, de acordo com os autores, a presença de inclusões aprisionadas
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de soluções em ebulição poderia sugerir um ambiente epitermal propício para ouro quando
as salinidades forem baixas e a temperatura de homogeneização for inferior a 27s "c.

2.5 A jazida de Cuajone

Nesta seção apresenta-se um sumário das características fisiográficas e geológicas
regionais e locais da Jazida de Cuajone, que embasam os capítulos seguintes.

2.5.1 Geomorfologia regional

A paisagem regional da regiåo de cuajone é dominada por um conjunto de vertentes
íngremes de montanhas, pedimentos aluviais de rocha fraturada ou peneplanos e planícies
aluviais atravessadas pelos sistemas fluviais bem espaçados de Moquegua e Locumba e
seus principais tributários, estes alimentados pelo derretimento da neve presente nas
regiöes mais elevadas da cordilheira andina.

Bellido (1979) reconheceu quatro "terrenos" ou domínios geomorfológ¡cos principais

com base na topografia:

1 cordillera de la costa (cordilheira da costa), representada por uma seqüência de
montanhas com elevações aproximadas de 1000 a lgoo m acima do nível do mar;

2 Llanuras costanera (Planíc¡es cosfelras), um terreno de relevo moderado e inclinaçåo
nordeste, com altitudes entre 3s0 e 3000 m acima do nível do mar no l¡mite com a

cordilheira da Costa e com a Pre-Cordilheira;

3 Pre-cordillera (Pré-cordilheira ou Flanco Andino), um terreno subplanar com altitudes
aproximadas de 4000 m, onde o rimite com as planicies costeiras é bem marcado;

4 cordillera occidental (cordilheira ocidental ou cadeia de cones vulcânicos), na qual as
altitudes são dominadas por estrato-vulcões, alcançando elevações superriores a s.goo
m acima do nível do mar, como por exemplo o vulcäo Tutupaca (Figura 2.6).

uma revisão mais detalhada destes terrenos é apresentada por Goyzueta (2oog).
Destaca-se que os nomes colocados entre parêntesis são considerados equivalentes aos
nomes dados sugeridos por Bellido (1979).
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Figura 2.6: Representação esquemática das principais unidades geomorfológicas da área de estudo. Fonte:

Clark et a/. (1990b).

2.5.2 GeologiaRegional

Uma síntese detalhada do estado do conhecimento sobre as unidades geológicas e

a estratigrafia regional da área de Cuajone é apresentada por Goyzueta (2008), com base

nos trabalhos de Bellido (1979), Clark ef a/. (1990b) e no relatório interno de Concha e Valle

(1999). Na Tabela 2.2. resume-se os principáis eventos geológicos que importam para a

geologia da região e sua cronologia simplificada.

Na sequência estratigráfica, da base para o topo, aparecem as unidades:

o FormâÇão Chocolafe, que corresponde a uma seqüência vulcano-sedimentar do

Jurássico lnferior;

o Grupo Toquepala, formado por rochas vulcânicas e vulcanoclásticas diversas

intercaladas com conglomerados e arenitos continentais, com idades do Cretáceo

Superior ao Terciário lnferior. As unidades superiores do Grupo Toquepala

(Formações Paralaque e Quellaveco) encontram-se presentes nas áreas das minas

Cuajone, Toquepala e Quellaveco;

o Formação Moquegua composta essencialmente por rochas sedimentares

acompanhadas de arenitos tufáceos e tufos depositada no Terciàrio Médio;

. Formações Huaylillas e Chuntacala constituídas por tufos e aglomerados de

composiçöes andesíticas, traquíticas e riolíticas do Mioceno;
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. Formação Banoso, corresponde essencialmente à cadeia de cones Vulcânicos ou
cordilheira dos Andes e é composta por tufos e lavas de compos¡ções andesitas,

dacíticas e traquíticas, do Plioceno lnferior a pleistoceno;

. Depósitos Aluvionares, constituídos por depósitos aluvionares, coluvionares e fluviais
de p¡e de monte (Figura 2.6).

Tab:! 
:..................1Pr¡nc¡ea: 

eì1:n:: geológ¡cos regionais da zona de estudo. Fonte: Ctark ef a/. f 99Ob).

Evento geológico* Plioõeno so (< 5,3 f\Ia)-*--*
Formaçåo Capillune, sedimentação e vulcanismo subordinado.

Mioceno Formaçåo Sencca, erupção de ignimbritos (ca. 6,5 r 3 Ma)

Formaçåo Maure, sedimentaçåo nas bacias de alta cord¡lheira.

Formaçåo Chuntacala, vulcanismo félsico associado à sedimentação

clást¡ca (14,210,4 - 8,910,6 Ma).

Erupçäo de ignimbr¡tos jovens associados à Formação Huaylillas
(18,6i0,3 - 18,310,3 Ma)

Colocaçåo dos principais ignimbritos iniciais da Formaçåo Huaylillas
(<22,8 t 0,7 Ma)

oligoceno Erupçåo de fruxos de ignimbritos (<29!0,2 Ma) e deposiçåo de hor¡zontes

de conglomerados na parte superior da Formaçåo Moquegua.

Acumulaçåo de clastos finos e evaporitos da Formaçåo Moquegua (? < 45

- 50 Ma)

Eoceno Mineralização hipógena: Toquepala ca. 57 Ma; euellaveco, óa. 56 Mat

Cuajone ca. 52 Ma.

PalGoceno Fases finais do vulcanismo subaéreo do Grupo Toquêpala (ca. 59 Ma)

lntrusåo de plutons granlticos do Batótito Coste¡ro (ca S8,7 _ 65,5 Ma)

As rochas intrusivas que afloram na região constituem parte do extenso Batólito
costeiro do Perú, o qual foi subdividido estruturalmente em quatro segmentos, denominados
P¡ura, Trujillo, Lima e Arequipa (cobbing e pitcher, 1972). Mais recentemente, pitcher ef al
(1985) incluiram os plutons que estão expostos nas regiões das minas Toquepala,

Quellaveco e cuajone (os denominados plutons precursores) dentro do segmento
Toquepala.

A colocaçäo de stocks mais jovens, com idades entre 50 e 60 Ma, é a principal

responsável pela mineralização de cu pórfiro, como demonstrado no caso das jazidas de
Toquepala, Quellaveco, cuajone e cerro Verde. De fato, como descr¡to por zweng e c¡ark
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('1995), nas regiões das jazidas de Toquepala e Cuajone, estes plútons são intrusivos e

cortam todos os membros dos Vulcânicos Paralaque e Quellaveco do Grupo Toquepala.

2.5.3 Geologia local

Até o presente são poucos os trabalhos que descrevem com algum detalhe a

geologia do depósito de Cuajone, destacando-se entre eles os de Manrique e Plazolles

(1975), Satchwell (1983) e Clark ef a/, (1990b). Goyzueta (2008), com base em relatório

interno de Concha e Valle (1999), fornecido pela Southern Perú Corporation, e nos trabalhos

citados, apresenta uma revisão atualizada da geologia local da mina (Figuras 2.7 e 2.8).

Nesse trabalho as rochas que afloram foram classificadas, por simplicidade e praticidade,

em rochas pré-mineralização, mineral¡zadas e pós-mineralizaçäo.

As rochas pré-m¡neralização são as mais antlgas que afloram na área e incluem

essencialmente andesitos basálticos, riólitos e doleritos (diabásios) do Grupo Toquepala,

com idades de cristalização entre 59 e 70 Ma (Bell¡do e Guevara, 1963). Os andesitos

basálticos representam a unidade basal da seqüência vulcânica, com estruturas maciças,

colorações cinza-esverdeadas a pretas e texturas afaníticas ou porfiríticas com matriz

inequigranular holocristalina fina. Atualmente, os andesitos basálticos são cons¡derados

como parte dos derrames de lavas do denominado Vulcânico Paralaque, do Grupo

Toquepala (Bellido, 1979). Os riólitos formam derrames mais jovens sobrepostos de forma

discordante e såo incluídos no Vulcânico Quellaveco (Manrique e Plazolles, 1975). Os

r¡ólitos são rochas com cores cinza rosácea a esbranquiçadas, com abundantes fenocristais

euedrais de quartzo em matriz afanitica. O denominado "dolerito" (Manrique e Plazolles,

1975), assim caracter¡zado pela sua textura com granulação algo mais grossa, foi erodido foi

erodido na zona de jaz¡da, mas existem afloramentos a ca. 2.5 km para W (Concha e Valle,

r 999).

As rochas intrusivas correspondem principalmente a dioritos e latitos pórfiros. Os

dioritos, assim como o "dolerito", näo afloram na zona mineralizada, ocorrendo apenas a

aproximadamente a 2 km a oeste de Cuajone. Ambas estas rochas cortam os andesitos

basálticos e toda a seqüència do Grupo Toquepala. Determinaçöes radiométricas absolutas

pelo método l(Ar das rochas dioríticas resultaram em uma idade de 67 t 2 Ma (Park,1998),

indicando que estas rochas dioríticas estão relacionadas ao magmatismo plutônico

"precursof' que construiu o Batólito Costeiro do Perú.



Figura 2.7: Geologia localda Jazida Cuajone de acordo com Concha e Valle (1ggg). Fonte: Goyzueta (200g)
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segundo concha e Varle (r 999) os /af,los póff¡ros, as rochas sin-mineralização,
constituem o principal corpo intrusivo de cuajone. ldades radiométricas obtidas com o

método llAr resultaram entre 52 e s7 Ma (Beckinsale et al. 19gs; clark ef a/. 1990a; park,

1998). Enketanto, os estudos petrográficos realizados por Goyzueta (2009) na cava da
jazida demonstram que estes denominados latitos pórfiros, incluem varieades tanto
extrusivas (quartzo latitos) quanto intrusivas, estas últ¡mas de fato constituintes da intrusäo

central do depósito, que incluem variedades de micro-monzonitos e monzogranitos pórfiros

(denominados Pórfiros l), leuco micro-quartzodior¡tos a microtonalitos pófiros (pórfiros lf),

microgranodiorito pórfiro, microtonalito pórfiro e microgranodiorito a microtonalito pórfiro.

Adicionalmente, concha e valle (1999) identificaram três episódios magmáticos

contrastados, sendo que o primeiro deles foi assoc¡ado diretamente com a mineralizaçåo de
cu-Mo, resultando em rochas intrusivas e encaixantes com alteração e mineralização
marcadas. o segundo evento foi considerado responsável pela colocaçäo do denominado
"lat¡to estéril" (barren latite porphyry), que, conquanto mineralizado nessa época, não

apresentava teores economicamente interessantes, mas que atualmente é explorado devido

ao aumento do preço do cobre no mercado internacional. o terceiro evento magmático, o

mais recente, está representado por um corpo intrusivo situado a noroeste dos corpos

anteriores (fora da cava), que é formado por rochas fracamente alteradas e com baixos

teores de cobre.

uma série de brechas magmáticas e diques foram interpretados como associados à

colocação dos latitos pórfiros relacionados ao segundo evento magmático. Estas rochas

afloram em zonas de contato entre as rochas magmáticas, concentrando-se algumas vezes

em zonas de falhas e fraturas.

As rochas pós-mineralização correspondem às fases vulcânicas das Formaçöes

Huaylillas e chuntacala. A formação Huaylillas aflora em partes da zona sul e sudeste da
cava e na vertente norte do rio Torata. Apresentam idades l(Ar de 22,g !.0,7 Ma (Tosdal ef
al'' 1981). Na área da mina, foram descritas as seguintes unidades da base para o topo:

Conglomerado Riolítico, Tufo Salmón, Vitrófiros, Traquitos, Tufo Branco, Conglomerado

Traquit¡co, conglomerado verde e Amarelo, Aglomerado cinzento, Aglomerado Tufáceo e
Conglomerado Easa/ (Figura 2.8).

Após uma seqüência erosiva múltipla, que originou um amplo vale entre os atuais

vales de chuntacala e Torata, iniciou-se hâ ca. 13,1 * 0,4 Ma a deposiçäo de uma sucessão

de tufos de cinzas, aglomerados vulcânicos e fluxos vulcânico-glaciais pouco consolidados
que constituem a Formação Chuntacala (Tosdal ef al., 1981). Na região da mina, foi

caracterizada a seguinte seqüência de rochas, da base ao topo: Tufo cristal, Tufo tnfer¡or,
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Aglomerado lnfer¡or, Tufo Superior, Aglomerado Superior e Andesito Póffiro- Clark et. al.

(1990b) deduzem que, após a deposiçäo da Formação Chuntacala, iniciou-se há ca. 6,5 Ma,

um período de erosåo que afetou as formações vulcânicas Huaylillas e Chuntacala e que

ter¡a renovado uma incisåo no corpo mineralizado ao longo do eixo do vale Chuncatala,

definindo a iopografiâ pre-mina.



CAPíTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Trabalhos de campo e amostragem

O presente trabalho é embasado no estudo das alterações hidrotermais de amostras

coletadas em 72 furos de sondagem, obtidas em diversas campanhas de sondagem

realizadas na Mina cuajone e disponibilizadas à autora pela empresa souther peru

Corporation para o desenvolvimento do seu mestrado (Goyzueta, 2008).

As amostras foram reexaminadas novamente, posteriormente a escolha detalhada de

amostras foi feita a partir de testemunhos representativos, considerando os diferentes tipos
de rocha amostrados e suas respectivas alterações hidrotermais, para melhor compreensäo

das alteraçöes e sua disposição espacial na cava. Trabalhos adicionais de campo e novas

amostragens de superfície e de testemunhos de sondagem, para ampliar a coleção já

existente da zona mineralizada e dos litotipos encaixantes foram realizados durante o mês

de janeiro do 2009, para completar e refinar os estudos petrográficos prévios e providenciar

amostras adicionais para os estudos geoquímicos. Nesta etapa contou-se com a assistência

do engenheiro geólogo Oscar Concha, chefe do Departamento de Geologia da Mina

Cuajone, profundo conhecedor da jazida.

Realizada esta etapa, foram selecionadas amostras específicas das potenciais

rochas precursoras e dos diferentes tipos de alteraçåo, para análises petrográficas e

geoquímicas em rocha total e minerais, assim como amostras mais específicas para estudos
microtermométricos de inclusöes flufdas de maíor detalhe.

3.2 Atividades laboratoriais

Todas as atividades laboratoriais desenvolvidas para a preparação desta Tese, a
exeção do imageamento de cátodo-luminescência, foram efetuadas nos laboratórios do

Núcleo de Pesquisa (NAPE) GeoAnalítica-USP, no lnstituto de Geociências da Universidade

de säo Paulo. Estas compreenderam análises petrográficas, difratométricas, geoquímicas

em rocha total (elementos maiores, menores e traços) e em minerais (elementos maiores e
menores), imageamentos composicionais e de cátodo-luminescência, e análises de

inclusões fluídas. os proced¡mentos adotados são descritos em maior detalhe a seguir.
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3.2.1 Análises petrográficas

Analises petrográficas convencionais sob luz transmitida e refletida foram realizadas

em seções delgado-polidas nas dependências do Laboratório de Óptica, utilizando-se do

microscópio Zeiss, modelo Ax¡oplan. Os principais objetivos foram refinar a caracterização

dos tipos litológicos encaixantes da mineralização e os associados ou que constituem as

rochas fontes da mineralização e identificar em maior detalhe os tipos de assembleias

minerais e estilos de alteração hidrotermal, bem como posicionar relativamente no tempo os

diferentes eventos de alteraçäo, tarefa esta que se mostrou nada expedita em diversos

casos.

As descr¡ções foram efetuadas e os resultados foram analisados de forma

comparativa com descrições de ocorrências similares mais típicas descritas em literatura

(Pirajno, 2009; Sillitoe, 2010; Jhon et al. 2010, Seedorff et al., 2005 e Meyer e Hemley,

1967), procurando identificar e classificar da melhor forma possível as assembleias minerais

de alteração. Adicionalmente, nestas etapas foram também selecionados cristais

representativos das principais fases minerais inalteradas ou fracamente alteradas

(principalmente feldspatos) das rochas pouco alteradas e das fases minerais mais

características dos diferentes tipos de alteração (e.9., biotita, cloritas, sericita, feldspatos

alcalinos, minerais do grupo do epidoto, efc.) para análises pontuais quantitativas em

microssonda eletrônica para determinaçäo de elementos maiores, menores e alguns traços.

As descrições das seções delgado-polidas foram efetuadas utilizando as técnicas e

abordagens clássicas de microscopia petrográf¡ca, como aquelas descritas por W¡lliams ef

al. (1982) e MacKenzie e Adams (1994). Também foram usados constantemente os textos

de Melgarejo (1997), Picot e Johan (1982), lxer (1990), Uytenbogaardt e Burke (1971).

O registro digital macro e microscópico das texturas e de fases minerais principais e

acessórias foi efetuado com o emprego das câmeras Olympus Stylus 740 de 7,1 megapixels

de resolução máxima e 5x de zoom ótico máximo e Olympus C50502, com resolução

máxima de 5,0 megapixels e 5x de zoom ótico máximo, acopladas a microscópio Olympus

modelo BXP-50, do Laboratório.

Análises adicionais modais e ensaios para coloração seletiva de ferdspatos foram

realizadas em algumas amostras no Laboratório de Tratamento de Amostras (LTA), para

classificar petrograficamente as rochas e procurar contrastar entre feldspatos potássico e

sódico-cálcico. Deialhes do procedimento adotados são encontrados em Goyzueta (2008).
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3.2.2 Determinaçöes de densidade de rochas

Determinações de densidades para I amostras representativas de rochas pouco ou

não alteradas e de rochas alteradas da Mina Cuajone foram efetuadas para permitir avaliar

semi-quantitativamente mudanças de volume, a parlir de resultados estimados de

transferência de massa entre rochas "precursoras" e rochas alteradas hidrotermalmente.

Determ¡nações da densidade relativa (valor que expressa a razáo entre o peso da

rocha e o peso de igual volume de água a 4.C) foram feitas utilizando-se de fragmentos de

fatias de rocha com volumes da ordem de 1-5 cm3, os quais foram pesados em ar e imersos

em água com balança de boa precisão do Laboratór¡o de Quím¡ca e ICp-AES/MS, A

densidade relativa, assim obtida, é uma quantidade adimensional que, numericamente,

equivale a densidade (razão entre massa e volume), normalmente expressa em g/cm3. para

correção da temperatura dos experimentos, efetuados a 22C foi uflizado o fator

multiplicativo 0,9978 para conversäo das densidades relativas em densidades.

Os valores obtidos são apresentados juntamente com os dados químicos na Tabela

7 .1, Anexo 7 .

3.2.3 Anál¡ses de Difração de Raios X

Dados de difraçäo de DRX (Difraçäo de raios X) foram obtidos para algumas amostras

representativas dos tipos de alteraçäo sericita-clorita-argila-carbonato (SCC) ou argílica

intermediária para confirmação da ident¡ficação de argilominerais efetuada ao microscópio

petrográfico. Essas análises foram obtidas nas dependências do Laboratório de Difraçäo de

raios X.

A preparação das amostras incluiu etapas de fragmentaçåo e moagem manual em

moinho de ágata. Foi obtida uma fração de pó com granulometria média inferior a 5 pm, a

partir da qual foram extraídas fraçöes de argila (<2 pm). Devido à reduzida quantidade de

amostra, procedeu-se a decantaçäo do material obtido em água destilada utilizando um

Becker de 50 ml. Após ca. Smin, o material em suspensåo foi depositado em lamina de

vidro. Após a secagem do pó obtido foram efetuadaos os ensaios de difração de raios X.

O equipamento utilizado foi o difratômetro SIEMENS D5000. As análises foram

realizadas utilizando ånodo de Cu, radiação Ka 11, = 0,15418 nm), sob voltagem de

aceleração de 40 kV e corrente de 40 ¡rA. Os difratogramas normais foram obtidos no

intervalo 2 < 20 s 65, com dweel t¡me de 0,5s/2e, enquanto que no caso das amostras

glicoladas e aquecidas, foram 2s 20 <30 com dweel time de 0,5s/20. As interpretaçöes foram



feitas com o software Diffratac Plus, utilizando o banco de dados Powder Difraction F¡le, set

l-45, 1995.

Foram obtidos três difratogramas para cada amostra: amostra natural, amostra

glicolada por 1 no¡te, e amostra aquecida a 500c por 4h, respectivamente. Resultados

representativos obtidos são apresentados nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 do Anexo 5. Os valores

da diståncia interplanar dos planos basais para os argilominerais mais importantes säo

apresentados na Tabela 3.1 abaixo. Estes valores foram empregados como referências para

a determinação dos argilo-mineais presentes nas alterações hidrotermais.

Tabela 3.1: Valores de referênc¡a para a d¡stância ¡nterplanar basal de fìloss¡licâtos, considerando amostras

natura¡s, glicoladas e aquecìdas (Simplif¡cado de Santos, 1989),

Mineral (grupo) Natural
* 

cl¡coiadd- - Aquec¡do 
---

Smect¡ta

Cloritas

Vermeculita

M¡cas

Caolinita

Clor¡tas [(002).1

14¡'

144

r0A

7A

7A

144

144

104

7A

7A

144

104

104

7A

3.2.4 Análises químicas em rocha total

Análises químicas em rocha total foram obt¡das para auxiliar na classificação das

rochas de natureza vulcânica/subvulcånica e para a caracterização das assinaturas

geoquímicas mais típicas no caso das amostras menos alteradas, bem como para analisar a

mobilidade de elementos típicos através de ganhos e perdas relativos de massas

resultantes do processo de alteraçäo hidrotermal, por comparação entre variedades pouco

ou näo alteradas com variedades alteradas de modo mais significativo. Transferências de

massas e alteraçöes de volume para alguns casos foram exercitadas tentativa e semi-

quantitativamente.

Análises completas para elementos maiores, menores e traços foram obtidas para 22

amostras representativas de rochas "precursoras" (pouco ou não alteradas) e para amostras

representativas dos principais tipos de alteração hidrotermal da jazida. As análises foram

efetuadas nos Laboratórìos Fluorescência de ra¡os X (FRX) e de Quimica e ICP-AES/MS.
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As amostras foram preparadas no LTA, de acordo com as seguintes etapas: a)

fragmentaçäo com marreta ou martelo de aço, com posterior extração de eventuais porções

alteradas intempericamente; b) obtenção de brita com prensa hidráulica manual; c)

quarteamento para extração de alíquota representativa (ca. 100 g); d) moagem das

ãlíquotas obtidas em moinho de ágata do tipo planetário por cerca de l S minutos para a
obtenção de pó com granulação inferior a 200 mesh.

3.2.4.1 Elementos maiores, menores e traços com Fluorescência de raios X

A quantificação dos elementos maiores e menores e alguns traços para 27 amostras

de rocha foi realizada com o equipamento Philips, modelo PW2400, de acordo com o

método descrito em detalhe por Mori ef at (1999). Elementos maiores e menores foram

medidos em pastilhas fundidas, enquanto os elementos traços foram quantificados em

pastilhas prensadas. Neste último caso, para a confecção das pastilhas prensadas, foi

efetuada uma segunda etapa de moagem, empregando-se um micronizador, para obtenção

de pó com granulação ao redor de 5 micras (inferior a 200 mesh).

3.2.4.2 Elementos traços com espectrometria de plasma - ICP-MS

As análises de elementos traços, incluindo os elementos terras raras, foram

realizadas em espectrômetro de plasma de tipo quadrupolo MS-ELAN 6100 DRC da perkin

Elmer. Alíquotas de pó das amostras foram abertas com digestäo ácida em bombas do tipo

Parr, usando HNO3 e HF concentrados, sob temperaturas de ca. 2OO.C em forno de

microondas, por aproximadamente cinco dias, de forma a garantir dissoluçäo completa de

minerais acessórios. Detalhes dos procedimentos e das rotinas analíticas enpregados são

descritos em Navarro ef a/. (2008).

3.2.5 Análises químicas em minerais

Análises químicas pontuais semi-quantitativas e quantitativas foram obtidas por

espectrometria de dispersão de energia (EDS) e de comprimentos de onda (WDS),

respectivamente, no Laboratório de Microssonda Eletrônica, que conta com o equipamento

JEOL JXA-8600S, equipado com um detector ED e de cinco espectrômetros WD, cada qual

38



com do¡s cristais analisadores (STE/TAP, TAP/PET, PET/L|F, PET/L|F, PËT/LiF, PET/L¡F),

automatizados pelo sistema Voyager 4.4 da Thermo-Noran.

Análises para feldspatos, anfibólios, micas, cloritas, zeólitas, carbonatos, anidrita,

magnetita, selecionados com critérios texturais na etapa petrográfica, foram efetuadas em

seçöes delgado-polidas com espessuras de ca.30 pm, cobertas com película de C de ca.

250 pm em evaporador Auto 306 da Edwards. lmagens de elétrons retro-espalhados em

modo composicional (BSE-Compo) e pontuais qualitativas com EDS foram utilizadas

principalmente para a caracterizaçáo de minerais de ¡dentificação mais problemática ao

microscópio petrográfico, bem como para a seleção de pontos para análises quantitativas

WDS.

As condições analíticas adotadas foram 15 kV para a voltagem de aceleração da

coluna eletrônica e 20 nA para corrente de feixe eletrônico. O diåmetro do feixe eletrônico foi

fixado em 5 pm para a maioria dos minerais, no caso de cristals de feldspatos maiores, o

fe¡xe foi ampliado para 10 Um e, no caso de magnetita foi reduzido para ca. 1 pm. Os

elementos analisados, linhas especfa¡s usadas para quantificação, cristais analisadores,

padröes e tempos totais de integração de contagens utilizados para cada mineral são

apresentados na Tabela 3.2 e correspondem em geral as condiçöes de rotina empregadas

no laboratório.

As correções dos efeitos de matriz (número e absorçåo atômicos, fluorescência

secundária) e redução dos valores de intensidades para porcentagens em peso de

elementos e/ou óxidos foram efetuados utilizando o programa PROZA (e.9., Bastin e

Heijligers, 1990), disponível no sistema de automataçäo Voyager. De modo geral, a precisão

analítica estimada é superior a 2 o/o relativo para elementos ma¡ores, entre 5-10 % para os

elementos menores e inferior para os elementos traços.

O tratamento (conversöes para proporçöes catiônicas e/ou fórmulas estrutura¡s) e a

diagramaçåo dos resultados de química mineral obtidos foi efetuado com o sotlware MinOal

(Gualda e Vlach, ¡nédito) e outros específicos, de acesso livre.

3.2,5.1 Mapas Compos¡cionais

Mapas composicionais integrando sinais WDS e EDS foram obtidos principalmente

visando analisar a distr¡buição de alguns elementos em plagioclás¡o de andesito basáltico,

para auxilar na ¡dentificação e comparação de zonas cristalinas de natureza primária das

variavelmente alteradas. Os mapas obtidos correspondem aos denominados X-ray dot maps

(e.9., Goldstein et al., 1992), de natureza dominamente qualitativa, por varredura do feixe
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eletrônico sobre áreas previamente selecionadas das amostras. Os elementos analisados

foram Na, Ca, K, Al e Fe (WDS) e Si (EDS).

As condiçöes analíticas para a obtenção destas imagens foram de 20 kV e 60 nA

para a voltagem de aceleração e a corrente do feixe eletrônico, com tempo de integraçäo de

contagem de 0,1 ms. As imagens foram obtidas com resolução de 512 vs 512 pixéis e o

tempo médio para a obtenção de cada conjunto de imagens foi da ordem de I horas.

Um dos aspectos fimitantes deste tipo de imagens é o fato de que a varredura do

feixe fatalmente resulta na perda de intensidades dos sinais por desfocalização, uma vez

que o ponto de impacto deste sobre a amostras se afasta do CÍrculo de Rowland a medida

que varre a área selecionada. Desta forma, somente imagens obtidas com magnificações

(relações entre as dimensöes lineares observadas no monitor e as dimensões reais na

amostra) superiores a ca. 500-600 resultam satisfatórias. Este efeito resulta em progressivo

decréscimo simétrico de intensidade dos sinais nos sentidos diametralmente opostos às

diagonais das imagens e é variável em função da posição geométrica dos espectrômetros

WD e ED do equipamento, como pode ser observado em algumas das imagnes obtidas (cti

Capítulo Vl).

As imagens obtidas foram posteriormente tratadas, princ¡palmente para realçar

contrastes com filtro equalizador do sistema Voyager e/ou filtros comuns de soñwares

comerciais especificos para tratamento de imagens.
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EIem L¡nha Cr¡stal Espec-

s¡

Ti

AI

Fe

Mn

Zn

M9

Ca

Ba

Na

K

trômetro

Ko TAP Spec2

Kq LIF Spec3

Kq TAP Spec2

Ko LIF SpecS

Ko LIF Specs

Ku LIF Specs

Ko TAP Specl

Kû PET Spec4

Lo LIF Spec3

Ko TAP Specl

Ko PET Spec4

Ko TAP Specl

Kq PET Speo4

Lq PET Spec4

Tabela 3.2:: Características gera¡s das rotinas analíticas ut¡lizada para análises quantitativas com WDS.

Padrões Témpo de Padrões Tempo de Padrões Tempo de Padrõès Tempo de Padrões Tempo d€
Micas contagem Feldspatos contagem Anfibólios contagem Ep¡doto contagem Magnetita contegem

(s) (s) (s) (s)

Wollaston¡ta lO Amel¡a Albita lO Anf¡bólio 10 Wollaston¡ta l0 Wollastonita 20
W¡lberforce

TiOz 50 TiOz 50 TOz 30 T¡O, 50 llmenita 10

Anort¡ta 20 Anoftita 20 Anfiból¡o l0 Anortita 20 crom¡ta 10

Wilberforce

Olivina lo olivina 10 Ol¡v¡na 10 Ol¡v¡na 10 Magnetila l0

Olivina 30 Ol¡vina 30 Oliv¡na 30 Olivina 10 Ol¡vina 30

ZnO 30 ZnO 30 ZnO 50

Diops¡dio 20 Diopsid¡o 20 Diopsidio 10 Diopsid¡o l0 Cromita 20

Wollastonita 20 Wollastonita 10 Wollastonita 20 Wollastonita 20

BaAIzSizOe 30 BaAlzSizOa 50
s¡ntét¡co s¡ntét¡co

F

ct

Sr

Ce

Gd

Cr

Nb

Lû LIF Spec3

Lß LIF Spec3

Ku LIF Spec3

Ld PET Spec4

Albita l0 Albita Amélia 10 Alb¡ta l0 Albita Amél¡a
Amél¡a Amél¡a

M¡crolinio 20 M¡crolínio 20 Microlínio 20
Asbesto Asbesto Asbesto
Apatita l0 APat¡ta l0

Cl-apatita l0 Cl-apat¡ta 10

sintét¡ca s¡ntét¡câ
(Ca,Sr)AlzSizOe 50 (Ca,Sr)AlrSÞOg

--: não anal¡sado

sintético sintético

Mdro REE3 40

Vidro REE'I 40

4L

10

40

Cromita 10

Nb metálico 50



3.2.6 lmageamento por Catodoluminescência (CL)

O efeito de catodoluminescência consiste na emissão de luz no espectro visível de

materiais que estão submetidos à excitação por um feixe eletrônico. Este efeito se deve à

presença de elementos específicos em minerais, denominados ativadores, como é o caso

de alguns elementos terras raras, em minerais e/ou a d¡storçöes cristalinas que atuam como

centros emissores de luz, quando excitados por eletrons (e.9., Marshall e Mariano, 1988).

lmagens CL foram obtidas part¡cularmente para identificar gerações texturais

específicas de quartzo, principal mineral hospedeiro das inclusões fluídas estudadas, uma

vez que é muito difícil contrastá-las com microscopia convencional. As imagens foram

obtidas no microscópio eletrônico de varredura (SEM) FEl, modelo QUANTA 250, equipado

com detector de catodoluminescência KE, modelo Centauros. As condiçöes analíticas foram

156 kV para a voltagem de aceleração da coluna e 5 nA para a corrente do feixe eletrônico.

As imagens de CL apresentadas foram também tratadas com soñwares

convencionais para realce de contrastes.

3.2.7 Análises de inclusões fluidas

Como parte das at¡vidades consideradas na revisão de amotras dos testemunhos de

sondagem foi feita uma descr¡ção detalhada das relações transversais dos veios registrados

em diferentes escalas, como base para a determinaçäo da seqüênc¡a de alteraçäo

hidrotermal. Os resultados foram refinadas na etapa petrográfica, selecionando-se, então,

nove amostras de zonas estratégicas distribuÍdas a longo das seçöes dos furos de

sondagem.

Seções delgadas bi-polidas foram preparadas nos Laboratórios de Laminação da

UNESP (Rio Claro) e da UFMG (Belo Horizonte). A seguir foi efetuada a sua análise

petrográfica para identificar e qualificar previamente as inclusões presentes em minerais

associados às alteraçöes hidrotermais distr¡buídas vertical e lateralmente na cava da Mina

Cuajone e selecionar as mais propícias para as determinações microtermométricas.

lnclusões de áreas específicas das seções, essencialmente em variedades de quartzo,

selecionadas também com apoio de imagens CL, foram mapeadas em detalhe e,

paralelamente, foram caracterizadas quanto as suas dimensões, morfologia, distribuição e

proporção de fases presentes sob temperatura ambiente,

O estudo e as análises de inclusöes fluidas foram realizados no Laboratório de

lnclusöes Fluidas do lGc/USP sob supervisão da Dra. Rosa Bello. As medidas
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microiermométricas foram obtidas mediante utilização de platina de resfriamento e

aquecimento Chaixmeca MTM 85, que varia as temperaturas no intervalo entre -180 e

+600'C. Este equipamento está acoplado ao sistema de leitura e registro dos dados

Newport 871, ao m¡croscópio binocular Leitz Wetzlar com oculares de 10x e 12,5x e

objetivas de 3,5x, 10x, 32xlUT-50x, -80x e -100x e ao container de nitrogênio líquido sob

pressäo. O resfriamento é alcançado pela passagem de nitrogênio líquido em um anel no

interior da platina de amostra, enquanto o aquecimento é produzido por uma resistência

elétrica disposta quase no centro da platina.

O equipamento foi calibrado com os padröes da Merck Signotherm e da MERK MSP

para baixas e altas temperaturas, respectivamente. Também foram util¡zados os padrões

Syn Flinc (Synthetic Fluid lnclusions) para calibração de temperaturas de eventos

específicos, conforme detalhados na Tabela 3.3 abaixo.

Tabelâ 3.3. Padröes, eventos e temperaturas de referênc¡a util¡zadas na calibração microtermométr¡ca (fornecida

pela Syn Fl¡nc)

Teñireratr¡ras i'c) P"drä"- 
.. 

composição

-10,7

0,0 e 374,1

573,0

2 Eutética do sistema H2O+NaCl, com 23,2o/o

em peso de NaCl equivalente.

3 Euiética do sìstema H2O + KCl, com 19,6%

em peso de Kcl.

4 Pontos triplo e crítico da água pura,

5 Transiçåo do quartzo d para o quartzo p.

As precisões estimadas para as medidas obtidas são de +0,2"C para temperaturas

entre -60 e 25"C e de +5"C para temperaturas situadas entre 100 e 400'C.

Os procedimentos analíticos e as interpretações dos resultados seguiram as

indicaçöes detalhadas em Roedder (1984), Shepheß et al. (1985), Roedder e Bodnar

(1997), Fuzikawa (1985), Heinrich (2007) e Camprubi (2010). A composição dos fluidos foi

determinada por meio das temperaturas do ponto eutético de sistemas aquo-salinos,

estudados experimentalmente (Davis ef a/., 1990), de fusäo do gelo e/ou clatratos e do COz,

nos casos em que esses componentes foram ldentificados.

A determinaçäo dos parâmetros de interesse a partir dos dados microtermométricos

foi realizada por meio das equações de estâdo de sistemas apropriados, inseridas nos

sorlwares Clathrates (Bakker, 1997) e Fluids (Bakker, 2003).
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CAP|TULO IV

PETROGRAFIA GERAL

O estudo petrográfico foi efetuado em 76 amostras selecionadas de três perfís

construídos com 22 entre os 72 furos de sondagem estudados em campo (cf Goyzueta,

2008). A seleçäo dos furos de sondagem e das asmotras foi feita procurando abranger lodos

os tipos de rocha presentes na cava, Assim, dois deles estão localizados no segundo corpo

do "latito porfirÍtico estéril" (barren latite porphyry), um, na zona central do corpo

mineralizado (furo R) e o outro (furo l) ao noroeste deste último.

A revisão rigorosa da petrografia e análises texturais baseada de amostras com

alteração incipiente a fraca dos três perfis (P-1 , P-2, P-3) (Figura 4.1 ) permitiu classificar e

descrever os seguintes t¡pos de rochas: andesito basáltico, riólito, pórfiro-1, pórfiro-ll,

granodiorito pórfido, tonalito pót'fido e quartzo latito pórfiro. As duas primeiras varíedades de

rocha são as hospedeiras vulcânicas, enquanto as demais pertencem ao corpo intrusivo

subvulcânico (complexo intrusivo), caracterizado previamente por Concha e Valle (1999)

como constituÍdo apenas de "latitos porfiriticos". Também eståo presentes diques de

microbrecha e de traquito que são associados à colocação do segundo evento magmático

do denominado "latito porfirítico estéril". Um resumo das características dos tipos de rocha

nos três perfis é apresentado nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 e Figuras 4.1 , 4.2, e 4.3 do Anexo

4.
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Figura 4.1: Localizaçäo e distribuição dos furos de sondagem das três seções construidas na Mina de Cuajone

por Goyzueta (2008).

As amostras levemente alteradas, para as quals ainda é possível reconst¡tuir com

boa aproximação a compos¡ção mineralógica primária, foram classificadas com base nas

composiçöes modais avaliadas quantitativamente (Tabela 4.4, Anexo 4) com contador de

pontos no diagrama QAP de Streckeisen (1974,ver também Le Maitre et al., 1989) para

rochas plutônicas (subvulcânicas) e vulcânicas (Figura 4.2).
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Figu¡a 4'2i D¡agrama Q-A-P de Streckeisen (1974) mostrando classificação petrográfica de acordo com a IUGS
para rochas plutônicas (A) e para rochâs vulcån¡cas (B) da M¡na de Cuajone. Slmbolos: tr¡ångulos vermelhos,
círculos roxos, asterisco verde para var¡edades plutônicas/subvulcânicas pertencentes ao complexo intrusivo.
Tr¡ângulos invert¡dos amarelos, quadrado verde e circulo azul para variedades vulcânicas dâs rochas
encaixantes. Curvas tracejadas indicam possível intervalo de classifìcação considerando-se o quartzo da matr¡z
primário e/ou hidrotermal.

As descrições petrográficas apresentadas a seguir seguem a ordenaçäo Iitoestratigráfica

descrita na geologia local, iniciando-se pelas rochas encaixantes, seguido pelo complexo
intrusivo e finalizando com as rochas que aparecem ma¡s localmente. Nestas descriçöes
buscou-se recuperar as texturas e a mineralogia primárias das rochas, tarefa nada fácil
devido à super¡mposição dos díversos eventos de alteração hidrotermal. A petrografia mais

detalhada das alterações hidrotermais é apresenlada no Capítulo V.
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4.1 Rochas Encaixantes

4.1.1 Andesitos Basálticos

Esta rocha aparece nos três perfis, predominando no peÉil 1, até profundidades

acima de 566 m, mas a profund¡dade mais alta, super¡or a716m, aparece no perfil 3. Estes

valores confirmam uma espessura superior a 800 m, como descrito por Concha e Valle

(1999), valor que sugere que esta unidade foi formada por d¡versos eventos extrusivos (e

eventualmente eventos intrusivos muito rasos).

Macroscopicamente, a rocha típica apresenta cor cinza escura-esverdeada a preto

dependendo do grau de alteração. Na maioria dâs amostras, observa-se estrutura maciça e

texturas porfirlticas, com fenocristais de plagioclásio e máficos, em matriz afanítica, com

uma relação modal fenocristais:matriz = 1:2. Algumas variedades equigranulares de

granulaçåo fina ou mesmo afanítica também estäo presentes.

A amostra menos alterada encontrada corresponde à amostra W-3 do perfil 1, que

apresenta textura equigranular afanítica a levemente porfirítlca (Prancha 1, foto A), com

escassos fenocristais de plagioclásio e de minerais máficos subordinados imersos em matriz

afanítica. Os primeiros apresentam cor branca típica enquanto que os demais encontram-se

substituídos parcialmente por magnetita disseminada ou completamente por biotita

Ao microscópio, o plagloclásio aparece em duas geraçäoes textura¡s bem distintas. A

primeira, correspondente ao estág¡o mais precoce de cristalização, está representada por

fenocristais euhédricos, tabulares, com geminação polissintética segundo a Lei da Albita

combinada geminação simples de Carlsbad. Geminação polissintética segundo o Periclínio

aparece ocasionalmente. Apresenta tip¡camente forte zonamento concêntrico oscilatório,

mais tipicamente nas zonas intermediárias e de borda dos cristais. A segunda geração é

formada por cristais pequenos (<1mm) subheudrais, ripiformes, com geminação

polissintética e de Carlsbad, por vezes sem hábito característico, que constituem a matriz

(Prancha 1, foto B). Análises de química mineral destes cristais indicam composição

significativamente cålcica, variável desde labradorita (Anæ) a bitownita (Anzz), indicando

composição mais básica desta amostra.
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PRANCHA 1

Andesito de cor preta, com textura afanitica a
levemente porfirítica. Observar venulação quartzo-
feldspática fina cortando a amostra. Arnostra W-3.

porfrrítica seriada compostapor fenocristais de quartzo
e feldspatos imersos em matriz afanitica. Na parte
superior, fatia submetida a ensaio de coloração seletiva
(que forma cobaltonitrito de K de coloração amarela
sobre feldspato potássico), ressaltando a composição
potássica da matriz e a proporção maior de fenocristais
de quartzo em comparação com feldspato potássico.
AmostraK-2.

composta por fenocristais de quartzo, feldspatos e
minerais máficos imersos em matriz afanítica. Na
parte esquerda fatia artificialmente colorida,
observe-se a predominância de feldspato potássico
entre os feldspatos da matriz. Amostra P-3.

Fotomicrografia ilustrando a textura de tipo
intergranular predominante na matriz da amostra
apres€ntadâ em A, composta por plagioclásio,
magnetita e biotita. Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia ilustrândo a textura porfìrítica da
amostra apresentada em C. Na parte central superior
fenocristais de feldspato potássico e na porção
superior direita quartzo com "golfos" de corrosão
preenchidos pela matriz. A matriz é criptocristalina,
com feldspato potássico predominante.
Polarizadores cruzados.

Fotonricrografia ilustrativa da textura porfirítica do
pórfiro I mostrado em E. Destaca-se fenocristal de
plagioclásio (superior esquerda) coln zonamento
concêntrico oscilatôrio primário e quartzo (direita e
centro inferior), irnersos em matriz fanerítica
microgranular co¡nposta principalmente por
tèldspato potássico e quartzo. Polarizadores
cruzados.

Riolito de cor cinza

Pórfiro I de cor cinza com textura porfirítica,
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Os fenocristais de máficos såo constituídos principalmente (< 0,3 mm) por pseudomorfos

de b¡otita sobre anfibólio. Alguns resquíc¡os de anfibólio associados a magnetita e outros

minerais secundários são encontrados ocasionalmente.

A matriz apresenta textura intergranular e alteraçäo incipiente, representada por leve

"b¡ot¡tização", caÊclerizada por cristais subheudrais a euhedrais pequenos de biotita

(<0,01mm) e magnet¡ta (- 0,04 mm), que aparecem interstic¡a¡s ao plagioclásio. Observa-se

também plagioclásio mais sódico em substitu¡ção ao plagioclásio primário.

Nos andesitos basált¡cos foi encontrada a maior diversidade de assembleias (ou

assembéias) minerais de alteraçâo. Em geral observa-se uma seqüência de associações

que incluem, da base para o topo dos perfis: biotita-plagioclásio-magnetita; veios de

feldspato-quartzo-zeólitas-cloritas-carbonatos, veios de feldspato potássico-quartzo-

argilominerais; argilominerais-sericita-carbonatos-cloritas e epidoto-carbonatos-cloritas.

Assembleias minerais formadas por plagioclásio-actinolita-magnetita, feldspato potássico-

sericita-quartzo, bem como processos de silicificação (formação de quartzo) foram

observadas localmente, sem continuidade progressiva aparente.

4.1.2 Riólitos

São predom¡nantes no perfil 3 e em geral aparecem com grau de alteração moderado a

forte. A descriçäo apresentada a seguir é baseada na amostra K-2, a única da coleção

analisada com alteraçåo mais fraca, Macroscopicamente a rocha típica apresenta cor

cinzenta a ligeiramente rosada, estrutura maciça a orientada por fluxo e textura poÉírica,

com fenocrista¡s de quartzo, feldspatos e, ocasionalmente, biotita ¡mersos em matriz

afanítica (Prancha 1 , foto C).

Entre os fenocristais, o quartzo (< 3 mm) é mais abundante e constitui ca.27 o/o em

volume da rocha. Os crista¡s variam de euhédricos, por muitas vezes com típicas formas

bipiramidadas, típicas do polimorfo B de alta temperatura, a subeuhédricos, com bordas

arredondadas e figuras de corrosão provocada por reabsorção magmática, que aparecem

como golfos de seções diversas, preenchidos por minerais que compöem a matriz, com

dimensões d¡minutas (Prancha I , foto D).

Alguns cristais encontram-se fragmentados. Os de feldspato (< 2 mm) constituem até

25 o/o em volume da rocha, mas apenas ca. 5% representam feldspato potássico

preservado, subhédrico, com geminação Carlsbad e, por vezes, cantos e arestas

arredondadas devidas, possivelmente, à corrosäo magmática, Fenocr¡stais de plagioclás¡o



não são observados, mas é possível que pelo menos parte dos pseudomorfos tabulares

constituídos por sericita representem cristais originais de plagioclásio.

Pseudomorfos, constituidos essencialmente por muscov¡a e leucoxênio, de

fenocristais de biotita são mais escassos. Em alguns casos, o leucoxênio se distribui em

finos agregados nas direções cristalográficas originais da biotita pretérita.

A malriz é cr¡ptocristalina, composta predomÍnantemente por feldspato potássico,

como confirmado pelos ensaios de colorimetria, e quartzo e ou produtos de devitrificação.

Em alguns setores das seçöes, observam-se típicos esferulitos de feldspato potássico,

produtos de fenômenos de devitrificaçäo.

É interessante observar que odentações planares de fluxo säo bem marcadas pela

sericita hidrotermal e às vezes por fenocristais nas amostras L-2, M-2, M-3 e N-1.

O principal tipo de alteração hidrotermal observado neste tipo de rocha é a

ser¡citizaçäo (sericita-quartzo-pirita), que geralmente apresenta estilo pervasivo. Em

algumas áreas das seçöes analizadas, esta alteração apresenta quantidades mais

significativas de argilo-minerais, mas não se define ainda propriamente uma alteração de

tipo argílíca ("argilização").

4.2 Complexo intrusivo subvulcânico

Este complexo é constituldo por rochas que se colocaram em ambientes

relativamente rasos, com aspecto textural subvulcånico.

4.2.1 Monzogranito-Quartzo monzonito pórf¡ros (Pórfiros l)

Esta rocha é mais típica do perfil 3. Merece ser destacado que Goyzueta (2008)

classificou tentativamente estas rochas entre os campos de monzogranito e quartzo

monzonito, devido à dificuldade para estimar as quantidades relativas de quartzo primário e

secundário na matriz da rocha. De fato, a consideração de predomínio de quartzo primário

na matiz permite classificar a rocha como um monzogranito pórfiro, mas se parte

progressivamente maior deste quartzo foi introduzida por processos de alteração, a

classificação da rocha primária muda progressivamente para um quartzo-monzonito pórfiro

(Figura 4.2 A).

A descrição destes pórfiÍos foi feita com base na amostra P-3, uma das amostras

com menor grau de alteração. Macroscopicamente, é uma rocha com estrutura maciça, cor

cinza e textura porfirítica a, localmente, glomero-porfirítica, com fenocristais de plagioclásio,



quartzo e de minerais máficos, com dimensões da ordem de 4, 3 e 1 mm respect¡vamente,

imersos em matriz afanítica com boa quantidade de feldspato potássico (Prancha I, foto E).

Ao microscópio os fenocristais de plagioclásio säo ripiformes, euhedrais, subedrais e

anhedrais. Quando afetados pelo "metassomatismo potássico" apresentam cor marrom.

Composicionalmente vaÍiam entre a albita (Anl¡) e o oligoclásio cálcico (An2e). Geminação

polissintética combinada com Carlsbad e ocasionalmente zoneamento concêntrico normal

ou levemente recorrente são feições relativamente comuns, Por vezes, ocorrem em grupos

de poucos indivíduos conferindo localmente o aspecto glomero-porfirítico à textura.

Os fenocristais de quartzo apresentam formas desde euhedrais, bipiramidadas, até

anedrais, arredondadas. Feiçöes de corrosão magmática såo observadas. Ocas¡onalmente

aparecem em grupos de do¡s ou três indivíduos.

Pseudormofos constituídos por clor¡ta e, subordinadamente, epidoto, sericita e

leucoxênio, substituem fenocristais pr¡mários de possível biotita.

A matr¡z é fanerítica fina e está constituída por quaÍtzo e feldspatos anedra¡s, com

tamanhos aproximados de 0,15 mm (Prancha 1 , foto F). Os ensaios de colorimetria indicam

que feldspato potássico ocorre apenas na matriz, em que parece ser o mineral mais

abundante. O plagioclásio matricial está quase que totalmente substituído por sericita e

carbonatos.

Dois tipos de alteraçöes superimpostas afetam estas rochas: veios de feldspato

potássico-quartzo, associação que, por vezes, evolue para a matriz da rocha e uma

assembleia com sericita-carbonatos-clorita.

4.2.2 Leuco quartzo dioritos-tonalitos pórf¡ros (Pórfiros ll)

Estas rochas estão tambem concentradas no pedil 3. Texturalmente säo muito

similares às var¡edades descritas no item precedente como Pórfiro I, com proporçäo algo

maior de minerais máficos. A principal diferença, entretanto, está na proporção de feldspato

potássico, tanto de caráter primário quanto secundário, que em alguns casos é praticamente

nula. Como no caso anterior, a classificação petrográfica situa-se entre os campos dos

leuco-dioritos e tonal¡tos, em dependència das proporçöes relativas de quartzo primário e

secundário na matriz (e.9., Goyzueta,2008).

A amostra O-3, representa bem esta variedade litológica. Ao microscópio

petrográfico, observa-se estruturã maciça e textura porfirítica a, localmente, glomero-

profirítica, com fenocristais de feldspatos e quazto imersos em matriz micro-cristalina

quarlzo-feldspática. A relação de fenocristais:m atriz é de 2:1.
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Os fenocristais de plagioclásio (< 3 mm) são euhedrais a subhedrais, com hábitos

tabulares a ripiformes e ocorrem isolados ou em agrupamentos de poucos indivíduos, com

geminações combinadas polissintética, Carslbad e, por vezes, Periclfno. Zonamentos

concêntricos, oscilatórios, são freqüentes. As composiçöes químicas, determinadas com

microssonda elelrônica, situam-se predominantemente no intervalo entre o oligoclásio

cálcico e a andesina (Anæ-.r).

Os fenocr¡stais de quartzo (< 4 mm) são mais freqüentemente anhedrais,

arredondados, mas cristais euhedrais com fo¡mas bipiramidadas também ocorrem.

Pseudomodos (<1,5 mm) constituídos por clorita, acompanhada por epidoto e

leucoxênio, såo comuns na maioria das amostras analisadas, mas näo foram observados

nas amostras P-2 e U-3. Representam possíveis fenocristais primários de biotita e/ou

anfibólio.

A matriz destes pórfiros é fanerítica fina a afanítica (< 0,2 mm) e está composta por

quartzo anhedral e feldspatos, estes últimos, alterados e substituídos parcial a totalmente

por sericita e argilominerais. Ensaios de colorimetria indicam que o feldspato potássico é

bem subordinado em relaçáo ao plagioclásio ou mesmo ausente.

As principais assembleias de alteração hidrotermal são quartzo-feldspato potássico

em estilos fissural a semi-pervasivo (Amostras O-3, P-2, Q-3 e U-3), quartzo-ser¡cita-

argilominerais (amostra U-1) e sericita-argilominerais-carbonatos-cloritas (desenvolvida

intensamente nas amostras S-2, T-1 e U-2) afetando tanto fenocristais quanto a matriz, não

deixando quaisquer relictos de eventual feldspato potássico primário, como indicado pela

colorimetria.

4.2.3 M icro-granodior¡to pórfiro

Estas rochas ocorrem em ambos os perfis 2 (lado leste, furo J, cf Figura 4.1) e 3. A

amostra T-3 é uma boa representante de variedades pouco alteradas. Macroscopicamente

apresenta cor cinza ligeiramente esverdeada, estrutura maciça e textura porfirítica seriada,

com fenocristais (entre '1 a 4 mm) regularmente distribuídos de quartzo, feldspatos e

minerais máficos imersos em matr¡z microgranular afanitica (Prancha 2, foto A). A relaçäo

fenocristais:matriz é de 3'.2.

Ao microscópio observa-se que a proporção de fenocristais de feldspatos é maior em

relação ao quartzo. Os fenocristais de quarzo såo euhedrais a subhedrais, com algum

arredondamento, e os de plagioclásio, predominantes, são euhedrais a subeuhedrais com

hábitos tipicamente ripiformes a tabulares. Apresentam as geminações primárias típicas e
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marcado zonamento composicional oscilatório. Analises químicas ind¡cam composiçöes

entre o oligoclasio intermediário (Anzo) e a andesina sódica (4n37).

Os fenocristais de feldspato potássico säo relativamente raros, anhedra¡s e

levemente pertíticos. Alguns fenocristais estäo debilmente alterados para argilo-minerais,

que muitas vezes se distribuem concentr¡camente, sugerindo algum zonamento

composicional primário dos cr¡stais. Fenocristais placóides de biotita e/ou anfibólio são

inferidos pela presença de pseudomorfos de clorita, epidoto, leucoxênio, por vezes

acompanhados por algum ep¡doto (Prancha 2, foto B).

A matriz da rocha (< 0,4 mm) é microgranular alotriomórfica e está composta

principalmente por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e quantidades menores de

biotita. Nas amostras T-2 e J-3 observam-se finas mirmequitas, quartzo vermicular

intercrescido com plagioclás¡o,

Os micro-granodioritos pórfiros apresentam três iipos mais característicos de

alteração hidrotermal, caracterizâdos pelas assemble¡as: feldspato potássico-quartzo em

est¡lo fissural, sericita-cloritas-argilominerais em estilos fissural a semi-pervasivo e sericita

("sericitizaçåo").

4.2.4 lUl¡cro-tonal¡to póÉiro

Ocorre apenas numa amostra (R-3) do perfil 3. Apresenta coloração cinza-

esverdeada, estrutura maciça e textura porfirítica seriada, com fenocristais ocasionais de

plagioclás¡o imersos em matriz fanerít¡ca fina (Prancha 2, foto C). Ao microscópio a textura é

inequigranular alotriomórfica de granulação fina com tendência a porfírítica.

Os cristais de plagioclásio predominantes apresentam dimensões ¡nferiores a ca. 3

mm, são subheudrais a anhedrais com hábito tabular predominante. Alguns cristais

desenvolvem geminação pol¡ssintética acompanhada ou nåo pela geminação de Carlsbad, e

zonamento concêntrico, oscilatório, bem marcado.



PRANCHA2

ligeiramente esverdeada, corn textura porfirítica
scriada, em matriz afanítica. Na parte inf'crioç tàtia
com ensaio colorimótrico, ressaltando teores mais
signifìcativos de f'eldspato potássico na matriz.
Amostra T-3.

Micro-tonalito pófrro de cor cinza verde com
textura porfirítica seriada composta ¡lor fenocristais
de plagioclásios irnersos em matriz fina. Na parte
superior fatia colorida artificialmente, ressaltando
veio e agregados de feldspato potássico como
resultado de alteração hidrotennal. Amostra R-3.

Quartzo latito pórhro de cor cinza esverdcada com
tcxtura porfirítica, cornposta pol fenocristais dc
quartzo, feldspatos e rninerais máfìcos verde
escuros. irnersos el¡r matriz afanítica. ,À esquerda
fatia tingida, com predorninio dc fcldspato potássico
na matriz e de fenocristais de plagioclásio (branco)
sobrc os dc quarlzo(cinza). Amostra R-2.

porfirítica seriada corn f'enocristais de f'cldspato
potássico (FPKs), biotita (bt) c plagioclásio (PGLs).
cnvolvidos enr nratriz, microgranular alotriomórfrca,
conlposta de cristais dc quartzo, fcldspatos c biotita.
Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia mostrando a textura inequigranular
com tendência a porhrílica cla amostra apresentada
em C. Notar o aspecto turvo dos cristias de
plagioclásio, produto da alteraçâo para
argilominerais, sericita e carbonatos. Polarizadores
cruzados.

Fotomicrogralia da lextura porhrítica do quartzo
latito pórfiro mostrado em E, destacando
fenocristais dc quartzo (centro) e plagioclásio
inrersos em matliz ct'iptocristalinâ. Notar
fenocristais de plagioclásio substituíclos ¡rol sericita
c carbonatos. Polarizaclorcs cruzados.

icro-granodiorito pórfiro de cor cinza
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A maioria dos cristais encontra-se fracamente alterada, com substiuição por arg¡lo-

minerais, sericita e carbonatos o que lhes confere típica aparência turva (Prancha 2, foto D).

Quartzo ocorre em geral intersticial ao plagioclásio, na forma de cristais límpidos e

anedrais. Em alguns setores das seçöes exam¡nadas, parece haver resquícios de

fenocristais de quârtzo, em parte recristalizados. Feldspato potássico ocorre

predominantemente em venulações e, por vezes, intersticial, associado ao quartzo e, nestes

casos, foi interpretado como já relacionado a um fenômeno de alteração e substituição

associado à evoluçäo progressiva de alteração fissural. Neste sentido, cabe ressaltar que,

se parte significativa deste feldspato potássico for primária, a composição original da rocha

tenderia para um granodiorito.

Pequenos agregados e vênulações diversas de clorita associada com carbonatos,

calcopirita e subordinados epidoto e rutilo-leucoxênio ocorrem intersticiais ao quartzo, As

alterações predominantes nestas rochas säo representadas pelo desenvolvimento de

assembleias de feldspato potássico-quartzo, fissural a algo pervasiva e associaçäo de

argilominerais-cloritâs-carbonatos-epidoto.

4.2.5 Quartzo-latitos pórf¡ros

Estas rochas aparecem na parte central do pedil 2 (furo de sondagem l) e no perfil 3 (em

que a amostra R-2 apresenta menor alteração),

Macroscopicamente a rocha típica é cinza esverdeada, estrutura mac¡ça e textura e

marcadamente porfirítica com fenocr¡stais de feldspatos, quartzo e minerais máficos imersos

em matriz afanítica de cor cinza clara (Prancha 2, foto E).

Ao microscópio, a textura é podirítica ser¡ada. Os fenocristais de quartzo (< 3 mm) são

euhedrais a anhedrais e apreseniam bordas levemente arredondadas, com eventuais

figuras de corrosão magmática. Os de plagioclás¡o (< 2,5 mm) säo ripiformes a tabulares,

geminados de acordo com as Leis da Alb¡ta e de Carlsbad e mostram algum zonamento

concêntrico, particularmtne nas bordas dos cristais, os quais são por vezes acentuados por

substituição parcial por argilominerais (Prancha 2, foto F). As composiçöes, estimadas pelo

método de Michel-Levy, correspodem a uma andesina, com teores de anortita entre 35 e 40

% molecular. Pseudomorfos de prováveis fenocristais de biotita e/ou anfibólio, constituídos

por clorita, leucoxênio e epidoto são ocasionais; alguns deles apresentam tÍpicas seçöes

losangulares, indicando, nestes casos, que o fenocristal original certamente era um

anfibólio.
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A matrÍz é quartzo-feldspática, criptocristalina, com boa quantidade de feldspato

potássico, como indicado pelos ensaios de colorimetria.

Os quartzoJatitos pórfiros apresentam como assembleia de alteraçäo hidrotermal mais

típica carbonatos-seric¡ta-argilomineraisf cloritas, que aparece com est¡lo seletivamente

pervasivo predominante e em intensidade débil a moderada,

4.3 Outras rochas

Além das variedades ac¡ma descritas, brechas e traquitos foram ãdicionalmente

observados nos perfís 1,2 e 3, em que ocorrem como microbrechas magmáticas e diques,

respectivamente. Apresenta-se a seguir uma breve descrição de amostras representat¡vas,

uma vez que näo constituem alvos do presente estudo. Detalhes adic¡onais são encontrados

em Goyzueta (2008).

Traquito: ocorre nos perfís I e 3, furos de sondagem D (amostra D-6) e K (amostra

K-3). Ao microscópio estas amostras diferem principalmente pelo grau de alteraçäo

hidrotermal distinto. A primeira destas amostras (D-6) foi denominada anteriormente por

Goyzueta (2008) como latito, mas a revisäo petrográfica efetuada bem como dados

geoquímicos adicionais permite classificá-la melhor como traquito. É uma rocha com

estrutura maciça predominante e textura porfirítica com fenocristais euhedrais a

subeuhedrais de feldspato potáss¡co imersos em matriz equigranular aloiriomórfica

const¡tuída por feldspato potássico e quartzo eventual (Prancha 3, foto A e B). Apresenta

alteraçåo mais típica representada pelo desenvolvimento da assembleia cloritas-carbonatos-

epidototleucoxênio, a qual pode substituir fenocristais e, parcialmente, a matriz da rocha.

Não pode ser descartada com as ¡nformaçöes disponíveis, entretanto, a possibilidade de

que pelo menos parte do feldspato potássico matricial seja também de origem hidrotermal.

A segunda amostra (K-3) foi preliminarmente denominada por Goyzueta (2008) como

uma variedade de alteração de andesitos (andesito-ll), devido à similaridade macroscópica

com os andesitos-basálticos mais típicos, mas com conteúdo elevado de feldspato

potássico, como também indicado em ensaios colorimétricos. Ao microscópio petrográfico,

os estudos mais detalhados efetuados sugerem que o aspecto textural traquítico da matriz,

diferente do andesito-basáltico, deva ser de origem primária, caracterizando a rocha or¡ginal

possivelmente como um traqu¡to (Prancha 3, foto C e D). A assembleia de alteração

hidrotermal típica é muito similar à observada para a variedade anterior (D-6), porém a

intensidade de alteraçäo é bem superior.
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Microbrecha: Esta rocha foi amostrada no furo de sondagem H (amostra H-3).

Microscopicamente, observam-se moldes tabulares de plagioclásio completamente

substituídos por sericita e quartzo. Clastos líticos, constituídos aparentemente por varidades

de andesitos, riólitos e tufos, são relativamente escassos e encontram-se bem fraturados. A

matriz é cripto- a microcristalina e constituída essencialmente por minerais hidrotermais,

sericita e carbonatos (Prancha 3, foto E e F). Assim, a alteraçäo é caracterizada pela

assembleia carbonatos-sericita-argilominerais.



PRANCHA 3

Traquito de cor oinza esverdeada com textura
porfirítica composta por fenocristais de fèldspato
potássico .ttu.rÍtor pol rnatriz afanitica. Á direita,
fatia colorida artificialmcntc tnostranclo o
predornínio de lèldspato potássico. Amostra D--5.

Traquito de cor cinza esverdeado com textura
porfir'ítica cm matriz afanítica. Manchas mais claras
c vcnulação branc¿r csvcrdcada com espcssura
aproxirnada de 2 rnm corta a amoslra. A direita fatia
colorida artificialmente, destacando os teores
dominantes de com fcldspato potássico.

Microbrecha de cor cinza com fragmentos
cristalinos angulosos cle quartzo, feldspatos e

liagrnentos Iíticos ir¡ersos eln tnatriz afànítica.
Ar¡ostra K-2.

potássico (centro) imcrso cm matriz cquigranular
alotriornórfica a cripto-cristalina cornposta
principalmcntc por feldspato potássico. Obscrva
microfenocristais de minerais rnáficos (zonas
esculas) conrpletamente susbtituidos por cl<l'ita.
Polarizadores cruzados. Amostra D-5.

Fotornicrografìa ilustrativa da textura traquítica da
matriz da amostra apresentada ern E. Not¿rr
oricntação dos cristais lipilbt'rncs dc fbldspato.
Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia cla rnicrobrecha ilustrando
fiagmentos e fènocristais de quartzo de dirnensões
diversas envoltos ern mûtriz constituída por sericita
fina e carbonatos. Á direita inlerior nlolde tle
feldspato (?) prévio conrpletamente substituído por
carbonato.
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CAPíTULO V

PETROGRAFTA DAS ALTERAçÕES HTDROTERMATS

Neste capltulo apresenta-se uma breve síntese petrográfica das principais

assembleias mineralógicas e estilo da alteração, como base para caracterizar e avaliar os

processos hidrotermais que geraram a Mina de Cuajone.

A distinção entre associações e assembleias minerais é destacada por Seedorff ef at
(2005), entre diversos outros. Enquanto o primeiro termo se refere simplesmente a um grupo

de minerais que aparecem associados, mas näo necessariamente foram formados

s¡multaneamente e em decorrência de equilíbrios locais, o segundo têm significado físico-

quimico, no sentido que assembleias resultam de reaçöes de equilíbrio entre as fases

minerais envolvidas e, como tal, podem ser utilizadas para estimar condiçöes físico-

quimicas de formação. E ¡mportante destacar que as associações minerais, embora näo

tenham maior utilidade do ponto de vista termo-dinâmico, elas têm grande valor qualitativo

para a prospecção e exploração de jazidas.

Nas descrições, o termo sericita é utlizado para designar filossilicatos dioctaédricos

de forma geral, inclu¡ndo muscovita, illita, fengita, paragonita, pirofilita e mesmo flogop¡ta,

bem como para diversos argilominerais interestatificados, como discutido por Meyer e

Hemley (1967) e Beane (1982). Adicionalmente, a assembleia argilominerais-sericita-

carbonatos-cloritas foi considerada presente quando pelo menos três entre estes quatro

minerais estão presentes, em texturas sugestivas de condições de equilíbrio.

A Tabela 5.1 apresenta uma comparação da terminologia usada neste trabalho e as

usualmente empregadas nos sistemas Cu pórfiro. As distribuições das assembleias

mineralógicas nos três perfis são representadas esquematicamente no Anexo S (Figuras

5.1, 5.2 e 5.3). Nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 do anexo 4, associadas são sumarizadas as

características das diferentes assembleias (ou associaçöes) minerais, a mineralogia dos

veios encontrados e apontam uma possível correlaçåo com os diferentes tipos de alteração

hidrotermal em cada um destes perfís.

A seguir são apresentadas e discutidas as características petrográficas das

alteraçöes de acordo com as rochas interpretadas como "precursoras". As composiçöes

químicas obtidas com microssonda eletrônica são referidas nas descriçöes e posteriormente

detalhadas no Capítulo Vl.
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Tabela 5.1: Comparação entre as terminologias usadas neste trabalho e as empregadas na literatura referentes a depósitos de tipo Cu pórfiro.

Terminotogiaadoradanestetrabatho t"åÏ::,':"n'"

Assembéia actinolita-plagioclásio- alteração cálcico
magnet¡ta sódica-

Assembleia biotita-plagioclásio-
magnet¡ta

Veios de feldspato potássico-quarÞo
Veios de quarEo-feldspato potássico
Veios de feldspato potássíco-quarEo-

arg¡lom¡nerais

Assembleia argilominera¡s-sericita-
carbonatos-clor¡tas,

ou sericita-carbonatos-cloritas; ou
sericita-argilomi nerais-carbonatos-

cloritas, ou sericita-clorita-
argilominerais ou carbonatos-
sericita-arg ilom¡ neraislcloritas

e
Associação argi lominerais-cloritas-

carbonatos-epidoto

Assembleia ep¡doto-carbonatos-
cloritas

Veios de feldspatos-quarEo-zeólitas-
clor¡tas-carbonatos

Associação feldspato potássico-
seric¡ta-quartzo

Quartzo

Assembleia sericita-quarEo-p¡r¡ta,
Sericit¡zação

¡ssemolé¡aie ãfieraçao
hidrotermal.

Pi¡ajng (200_Q)

alteração potássica

K-
feldspato+biotita+q ua rtzotmag net¡tat
sericitatalbitatcloritatan id ritatapatita
trutilotepidottcalcopiritatbornitatpirit

a

alteração SCC ou
argílica intermediária

Assembleia de Assembleia de alterafão
alteração hidrotermal. hidrotermal.

silritoe (2010)) David ef al. (2010)

^ llllÎf ris::F:lî^ prasiocrásio+Xinorita+titanita
actlnollÎa' magnellla Èepidototdiopsidio

clorita+seric¡taicaol¡n¡tatmontmorillo
nitatilita-

esmectitatcalcitatepidototbiot¡tatp¡r¡
ta

alteração propilít¡ca

alteração transicional
entre potássica e

sericitizaçåo

ailicificação

alteração fílica,
sericítica ou

"sericitizaSo"

quartzo+K-
feldspato+magnetita,

biotita-K-feldspato quartzo+K-
feldspato+biotitatmagnet¡tatb

ornitatanidrita

epidoto (ou zoisita ou
clinozoisita)+clorita+alb¡tatcarbonato
*sericitatmontmorillonitateptacloritat clorita,epidoto,albita,car
apatitatanidritatankeritathemat¡tatpi bonato

ritatcalcopirita
("Saussuritização")

clorita, sericita/ilita,
hematita

tcarbo nato+epidototes
mectita

sericita-q ua rtzo-pi ritatK-
feldspatotbiotitatcalcita*dolom itatclo
r¡ta*andalusitatcloritóidetalbitatpirrot

i!a
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Assemble¡a de alteração
hidrotermal.

Seedorff et al. (20051

actinolita, epidoto,
plagioclásio, titanita, apatita

q uartzo+ilita/montmorillonitat
ca lcitatpiritatclo ritatsericitat

albitatepidotoicaolinita

K-feldspato, biotita, turmalina,
carbonatos,

fl uorita,anidrita, apatita

albita+K-
feldspato+epidototact¡nolitat
cloritathematitatmag netitatpi

ritatser¡c¡tatcalcitatTiOz

auaftzo,
se ricitatpi rofi litatca rbo
natotturmal¡natespecul

_ arita_

sericita/ilita,caolinita,
montmorillonita,

clorita,carbonato, rodocrosita,
fluorita. barita

quartzo+ser¡cita
quartzo+sericit¿+clorita+pirita

albita, sericita-ilita,
montmorillonita, clorita,

epidoto (zoisita, clinozoisita),
zeólitas, actinolita, relíquias
de K-feldspato,biot¡ta, z¡rcão

K-feldspato, biotita,
sericitatcarbonato, fluorita,

anidrita, apat¡ta
Quartzo, turmalina?, fl uorita

(apatita, monazita)

Sericita (albita,topázio,
turmalina), clorita

(epidoto,clinozoisita)



5.1 Andesitosbasált¡cos

Como destacado no Capítulo anterior, estas rochas são as que hospedam o maior

número de assembleias minerais hidrotermais, Ocorrem em maior volume no perfil l. No

perfil 2, estäo restritas as regiões intermediádas do furo de sondagem H (amostras H-2 e H-

3), enquanto que no perfil 3 aparecem nas partes mais profundas dos furos M, N e R e no

lado Leste ao longo do furo V. As assembleias observadas sáo descritas em maior detalhe a

seguir.

As assembleias plagioclásio-actinolita-magnetita (alteração cálcico-sódica) e biotita-

plagioclásio-magnetita ("biotitização") que aparecem nas amostras M-5, B-3 e E-3,

respectivamente, neste último caso em associação adicional com anidr¡ta, foram

examinadas em maior detalhe com mapas composicionais qualitativos WDS-EDS. Nas

pranchas 5,6,7 e 8 apresentam-se imagens BSE-Compo e mapas de distribuiçåo dos

elementos Ca, Na, K, Fe Si e Al em áreas selecionadas das amostras, enfatizando-se as

áreas com predomínio de cristais de plagioclásio. Algumas limitações inerentes a estas

imagens säo discutidas na parte sobre materiais e métodos (Capítulo lll) e não permitem em

geral visualizar mapas de áreas maiores, mais representativas.

De forma geral, nas imagens BSE os sinais são de intensidades decrescentes dos

sulfetos ou minerais opacos, para actinolita, epidoto, e destes para clorita e biotita, após

para feldspato sódico-cálcico, feldspato potássico e quartzo. Nos mapas composicionais,

intensidades significativas para combinaçöes entre Ca-Na-Al-Si se referem às zonas com

plagioclásio, Ca-Fe-Al à epídoto, Ca-Fe à actinolita, K-Al-Si à feldspato potássico, K-Fe-Al-Si

à biotita, Fe-Si à clorita, enquanto que os elementos isolados Fe se relacionam à pirita,

calcopirita ou magnetita, Ca à carbonato cálcico ou anidrita ou apatita e o Si à quartzo.

5.1.l Assembleia plagioclásio-actinolita-magnetita (alteração cálcico-sódica)

Este típo de alteração, com estilo pervasivo, foi observada apenas em uma amostra

do furo de sondagem M-5, perfil 3, a uma profundidade de 628 m. A amostra apresenta

coloraçäo preta esverdeada e, apesar do grau de alteraçäo ser intenso, a textura porfirítica

do andesito basáltico original encontra-se bem preservada, observando-se uma relaçäo

fenocristais:matriz o 1:2; os fenocristais, de plagioclásio, possuem dimensões inferiores a

1mm. Veios finos de pirita, acompanhada por clorita, cortam a amostra.

Ao microscópio observa-se uma textura porfirítica seriada composta essencialmente

de fenocristais de plagioclásio com texturas ainda magmáticas em matriz com plagioclásio

6r



intercrescido com anfibólio (actinolita). Os acessórios mais típicos, matriciais, são p¡rita,

magnetita, leucoxênio, epidoto, carbonatos e clor¡tas (Prancha 4, foto A ).

O plagioclásio com texturas magmáticas apresenta as geminações típicas,

zonamento composic¡onal e corresponde a andesina com teores de anortita próximos a

310/0. O plagioclásio dominante na matriz é euhédrico a subhédrico, ripiforme e apresenta

teores de anortita entre 23 a 28 %, similares aos descritos em associação com a alteração

sódico-calcico (Sillitoe, 2010). A maioria dos cr¡stais apresenta um aspecto ligeiramente

turvo causado pela subst¡tuição parcial por argilominerais. Os cristais menores são

intersticiais. Diversos cristais apresentam disseminaçöes finas de magnetita d¡minuta; outros

podem estar parcialmente substituídos por anfibólio acicular, clorita e epidoto em menor

proporção.

Anfibólios subeuhédricos, pr¡smát¡cos, foram observados em uma única região da

seção delgado-polida examinada, formando um grupo de três cristais, com dimensöes

inferiores a 0,8 mm, tipicamente associados com pirita. Pseudomorfos const¡tuídos por

clorita, aparentemente substituindo biotita prévia, foram encontrados.

Anfibólio actinolítico chega a constituir 40o/o eñ volume da rocha. Aparece como

cristais prismáiicos longos a aciculares euhedrais a subhedrais com dimensões inferiores a

ca. 0,12 m. Apresentam pleocroísmo típico em tons de incolor a esverdeado e,

freqüentemente ocorrem intersticialmente ao plagioclásio. Em algumas regiöes, formam

agregados submilimétrico irregulares associados com clorita, carbonatos e algum epidoto.

(Prancha 4, foto B).

Venulações finas, submilimétricas, descontínuas, contendo pirita e clorita

acompanhados de quantidades menores de actinolita e algum quartzo cortam a amostra.

Um destes veios (< 0,04 mm de espessura), preenchido por uma zeólita, corta os veios com

pirita, sendo, portanto, poster¡or.

Titan¡ta e feldspaio potássico em quantidades bem pequenas, intersticiais ao

anfibólio e ao plagioclásio, foram detectadas em imageamento BSE e análises qualitativas

pontuais de EDS, Entre os sulfetos, a calcopirita é rara, aparecendo em geral como

inclusöes diminutas em cristais de pirita.

Finalmente, merece ser destacado que esta alteração guarda certas sim¡laridades

com a alteração propilítica (cf. Tabela 5.1), mas devido à quantidade abundante de actinolita

e a relativa escassez de epidoto parece ser, de fato, mais típica de uma alteração cálcico

sódica.

Na prancha 5, ilustra-se com imagens BSE e mapas composicionais, parte de um

fenocristal de plagioclásio e parte da matriz da rocha, destacando nesta part¡cularmente
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PRANCHA 4

Fotornicrografìa mostrando parte da textura porfiritica
scriacla c dcstacando actirrolita-plagioclásio-magnetita,
como produtos de alteração hidroterrnal. Notar aspccto
acicular da actinolita c a associação com clorita (esquerda
inferior). Na parte superior direita resquicios dc anfìbolio
prirnario (?). Anrostra M-5 (andesito basáltico).
Pt¡larizatloros cruzados.

Fotornicrografia mostrando aspectos texturais dos cristais
hidroterrnais de biotita intersticiais ao plagioclásio.
Observar cristais plagioclôsio com dirninutas
disseminações de magnetita. Cristais anhedrais de
magnetita em destaque nas áreas direita superior e
inferior). Arnostra I!-3 (andesito basáltico). Polarizadores
cnrzados.

Fotomicrografia mostrando o estilo pervasivo da
associaçâo cle argilomincrais e olorita, corn scricita c
quartzo subordinados. Observal alguns cristais dc biotita
ainda preselados. Na área direita nrédia, calcopirita
associada corn clorita. Amostra D-2 (andesito basáltico).
Polarizadorcs cruzados.

l'otomicrografia ilustrando detalhe da morfologia
acicular dos cristais dc actinolita associados corn clorita e
rnagnetita (infcrior dircita) inlcrsticiais aos minerais dc
plagioclásio. Amostr¿r M-5 (andcsito basáltico).
Polarizadores cruzados.

Fotornicroglafìa destacando a assémbleia plagioclasio-
biotita-rnagnetita, localizada em níveis inferiores no lacl<r

oeste do perfìl l. Notâr que os cristais de plagioclásio
apresentam poucas ou nenhurna disserninação de
mâgnetita, Amostra B-3 (andesito basóltico).
Polarizadores cruzaclos.

Fotomicrografi a ilustrando detalhe da alleração pervasiva
com associação de quartzo-sarbonatos-cloritas-
argilonrincrais, plodukr da cvoluçåo <los vcios quc
ocorrcm cm nívcis infcriorcs do pcrfil (cf, tcxto). Notnç
na zona ccntral da irnugcrn, agrcgatlos tlc calcopirita cont
clorita e carbonatos. Alnostra C-l (andesito basáltico).
Polarizadorcs cruzados.
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cr¡stais euedrais a sub euedrais de actinolita e biotita, contrastados pelas intens¡dades de

Ca e K, respectivamente. As intensidades isoladas de Fe, Ca e Si, indicam prováveis

sulfetos/óxidos, apatita e algum quartzo, respectivamente. Destacam-se no plagioclásio

áreas muito irregulares com ¡ntensidades bem variáveis de Ca e Na, as quais sugerem já a

substituiçäo do plagioclásio original por uma variedade mais sódica,
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5.1.2 Assembleia b¡otita-plagioclásio-magnetita ("biotitização")

Adota-se neste irabalho o termo "b¡otitização" para denominar esta assembleia

hidrotermal que no senso convencional guarda correspondência com a alteração potássica,

como discutido por Titley (1994).

É uma alteraçäo de estilo seletivamente pervasivo de difícil reconhecimento em

escala macroscópica devido às dimensões reduzidas da biotita neoformada e da

preservaçäo quase perfeita da textura porf¡rftica original da rocha, observando-se em

amostras de mäo fenocristais de plagioclásio até 0,3 mm Veios finos esbranquiçados, com

espessuras inferiores a 1 mm cortam a rocha. As amostras E-3, C-4 e B-3 do perfil 'l 
'

representivas de profundidades de 574, 339 e 302 m, respectivamente, são as que

exemplificam melhor este tipo de alteraçäo. Em geral as cores das rochas såo cinza escuro

a pretas.

M¡croscópicamente se observa fenocristais de plagioclásio imersos em matriz

m¡crogranular composta por plagioclásio, em parte mais tardio, biot¡ta, magnetita e

quantidades reduzidas de epidoto, argilominerais e cloritas. Esta mineralogia, em níveis

superiores (zona central direita e esquerda, cf furos de sondagem, profundidade e Figura

5.1 do anexo 5) encontra-se superimposta por uma asociação mais tardia contendo quartzo,

anidrita, apatita, p¡rita e alguma calcopirita.

Plagioclásio aparece como fenocristais, em geral preservados, e na matriz. Em

ambos os casos pode apresentar as típicas gem¡naçöes primárias e zonamento

composicional. As composições pontuais obtidas s¡tuam-se entre a andesina e a labradorita,

com teores de anortita próximos aos limites entre estes membros, as quais devem refletir as

composiçóes originais. Entretanto, imagens composicionais mostram zonas com maiores

quantidades de Na, tanto nos fenocristals quanto nos cristais matriciais, indicando

substituiçäo parcial do plagioclásio original por uma variedade mais sódica (Prancha 6).

Diversos cristais de plagioclásio apresentam tipicamente pequenas disseminaçöes

de magnetita e aparência turva devido à alteração por arg¡lominerais, mais acentuada nos

fenocristais, os quais ainda apresentam alguma alteraçäo para sericita, nas zonâs de

núcleo, e eventualmente biotita. Na matr¡z, observam-se pseudomorfos de plagioclásio

constituídos unicamente por argilominerais.

Biotita de alteração, com pleocroísmo em tons marrom a verde, constitui

aproximadamente 35% do volume da rocha. Os cristais são euedrais a sub euedrais,

placóides a algo ripiformes e apresentam dimensões que alcançam 0,08 mm. Aparecem na

forma de cristais mais isolados ou grupos de d¡versos cristais e dispöe-se intersticialmente
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ao plagioclásio, muitas vezes alterando-os debilmente (Prancha 4, foto C e D). Em algumas

regiões agregados de biotita parecem substituir completamente os minerais

ferromagnesianos or¡ginais, possivelmente anfibólios e/ou piroxênios. A biotita, por vezes,

está ¡ncipientemente alterada para clor¡ta.

Magnetita ocorre diminuta, disseminada dentro de cristais de plagioclásio, e maior (<

0,23mm) formando cristais isolados euhedrais a subhedrais associados à biotita hidrotermal.

Anidrita (< 0,2mm) ocorre nos nfveis um pouco superiores dos furos, onde tambem é

observado um certo aumento de quartzo na matriz do andesito basáltico. Aparece associada

à biotita hidrotermal e também formando veios e vênulas pouco espessas (< 0.08 mm) junto

com epidoto, clor¡ta e magnetlta.

Apatita forma cristais subhedrais a anhedrais que coexistem com a biotita

hidrotermal, detectados apenas em imagens BSE e confirmados com análises qualitattvas

pontuais EDS, que indicam também tratar-se de uma variedade bem pura. Neste tipo de

alteração, os sulfetos estão prat¡camente ausentes, sobretudo nas zonas mais profundas

onde ainda não é observado referido incremento relativo em quartzo nos andesitos

basálticos.

lmagens BSE e mapas composicionais representativos såo apresentados nas

Pranchas6,7e8.

As imagens apresentadas nas Pranchas 6 e 7 foram obtidas em diferentes regiões

da amostra B-3, enfatizando também cristais de plagioclásio e minerais interstic¡ais. Nos

cristais de plagioclásio observa-se ainda típico zonamento oscilatório concèntrico, primário,

bem marcado pelas variaçöes relativas nas intensidades de Ca e Na. Zonas marginais

relativamente mais ricas em Na, bem como algumas zonas irregulares nas zonas internas

dos cristais, bem destacadas particularmente na prancha 7, indicam já processos de

alteração. As imagens destacam também magnetita, b¡otita e clorita, além de possíveis

apatita ou carbonato e epidoto. Areas com intensidades altas de Ca e Fe, sem Al, devem

esiar associadas a algum mineral ferromagnesiano prév¡o ou, eventualmente, actinolita.

Àreas com elevadas intensidades de S¡ isoladamente indicam também ocorrência de algum

quartzo, por vezes associado à magnetita.

As imagens apresentadas na Prancha I correspondem à amostra E-3, representativa

da alteração em níveis pouco superiores do furo E, em que anidrita aparece associada.

Nesta imagem obserua-se cristal ripiforme de plagioclásio com contornos irregulares da

matr¡z e zona intersticiais laterais. Cristais diminutos de magnetita, biotita, clorita e quartzo

ocorrem dentro do plagioclásio que apresenta zonas irregulares ora maís ricas, ora mais

pobres, relativamente, em Ca ou Na, sugestivas, já de processos de alteração.
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É interessante observar que nas vizinhanças imediatas de inclusões, o plagioclásio

apresenta intensidades mais elevadas relativamente em Ca.

Nas zonas laterais, biotita, na forma de cristais euhedrais a subhedrais, dispersos

aleatoriamente, é abundante. Algumas áreas na biotita mais ricas em K e pobres em Fe

podem representar algum feldspato potássico. Cloritas, como na área esquerda superior das

¡magens também é típica. Pontuaçöes diminutas, com intensidades de Ca altas podem

representar apatita, carbonatos ou mesmo a anidrita.
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5.1.3 Assembleia argilominerais-sericita-carbonatos'clor¡ta (alteração SCC)

Esta assembleia é equivalente à denominada alteraçäo SCC, conforme apresentada

por Sillitoe e Gappe (1984), Bouzari e Clark (2006) e, Garza (2007). Em geral, esta alteração

ocorre sobreposta e em níveis crustais superiores aos da "biotitização", no setor centro

esquerdo do perfil 1 (Figura 5.1 , Anexo 5), onde alcança um estilo pervas¡vo, embora

vestígios da "biotitizaçåo" prévia sobrevivam em proporçöes variadas através desta zona

Macroscopicamente a rocha apresenta cor verde clara e aspecto friável. Ao

microscópio, observa-se que nas amostras representativas de cotas mais profundas, os

fenocr¡stais de plagioclásios säo substituídos quase que totalmente por sericita e em menor

proporção por argilominera¡s. A clorita é o mineral mais abundante na matriz da rocha.

A medida que se examinam amostras representativas de níveis com cotas menores,

argilominerais representam o produto principal da alteração dos feldspatos, e clorita,

presente em quantidades menos abundante e por vezes associada com calcopirita, substitui

completamente à biotita do evento h¡drotermal anterior (Prancha 4, foto E). No lado

esquerdo do perfil (cf. Figura 5.1, Anexo 5), veios com quartzo, carbonatos, escassa clorita,

bem como alguma zeólita, são claramente associados com calcopir¡ta e molibdenita. Por

vezes estes veios podem estar compostos essencialmente por ser¡cita, com quant¡dades

subordinadas de clorita e calcopirita. Epidoto, associado à clorita e rutilo, ocorre formando

pequenos agregados disseminados. Nos nÍveis mais elevados examinados, estes veios

evoluem para um estilo pervasivo, como observado no lado oeste na amostra C-1 (Prancha

4, foto F).

Calcopirita é muito mais abundante que a pirita, e aparece intimamente intercrescida

com agregados de clorita-carbonatos e ser¡cita-cloritas. Quantidades algo mais elevadas de

pirita aparecem mais tipicamente quando esta está associada diretamente com sericita-

quartzo.

Carbonatos ocorrem na forma de diminuios cristais romboédricos isolados ou

formando agregados de poucos cristais. Também ocorrem em pequenas vênulas com

formatos sinuosos, nestes casos freqüentemente associados com quartzo, quando se nota

significativo aumento na quantidade de calcopirita.

Análises de d¡fração de raios-X confirmaram a presença de esmectlta, caolinita e

clorita (ct: Figuras 5.4, 5.5 e 5.6, Anexo 5) entre os produtos de alteração hidrotermal.

Análises pontuais qualitativas EDS nos carbonatos, aliadas as formas romboédr¡cas indicam

que se tratam essencialmente de calcita. É interessante notar também (cf Capítulo Vll) que
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amostras representativas deste tipo de alteração hidrotermal (e.g., Amostra C-2)

apresentam teores elevados de Cu, ultrapassando 3.000 ppm.

5.1.4 Assembleia epidoto-carbonatos-clor¡ta (alteração propilítica)

Esta assembleia mineralógica é encontrada nas zonas laterais da cava, nos furos G,

V e W do perfil I e 3, respectivamente (Figura 5.1 e 5.3 do Anexo 5). Macroscopicamente o

andesito basáltico alterado apresenta cor verde-acinzentada e aspecto "manchado", dado
por manchas de coloraçåo verde limão de dimensöes centimétricas, irregularmente

distribuídas pela rocha. A textura em geral é porfírica, como observada na amostra w- j,
embora este caráter aparentemente fica menos evidente nas zonas mais distais da cava.

Veios finos (< 1mm), irregulares, constituídos esencialmente por clor¡ta, com bordas de
epidoto coñam as amostras.

Ao microscópio, observa-se que uma das características mais marcantes desta

alteração é a "saussuritização" de plagioclásio que pode variar entre parcial, afetando

somente os núcleos mais cálcicos, a seletivamente pervasiva, quando resulta em

verdadeiros pseudomorfos constituídos pelos minerais de alteração.

Nas zonas mais internas da cava esta alteraçäo é mais discreta e vestígios de

alteraçöes prévias, incluindo anfibólio actinolítico acicular, restos de biotita, apatita e anidrita

são ainda observados. os cristais de plagioclásio encontram-se quase que totalmente

substituídos por epidoto, clor¡ta e algum quartzo nas zonas maìs internas, enquanto

magnetita finamente disseminada e argilo-minerais concentram-se nas bordas (prancha g,

foto A). Análises guímica apontam para composições primárias de labrador¡ta sódica, com

teores de anortita próximos a 52 o/o. Eventualmente, é possível observar ainda alguns

resquícios de ferromagnesianos primários, possível anfibólio.

Nas porções mais externas da cava, esta alteração é notadamente mais intensa.

Epidoto ocorre freqüentemente formando agregados cristalinos de formatos diversos, os
quais conferem à rocha o aspecto manchado mencionado anteriormente. Nas partes menos

alteradas, observa-se que os cristais de plagioclásio, por vezes, são alterados para sericita,

argilominerais e epidoto e, por vezes, quase que totalmente substituídos por carbonatos, Em

ambos os casos, vênulas albíticas muito finas cortam tanto o plagioclásio original quanto os

seus produtos de alteração. Clorita ocorre intersticialmente ao plagioclásio e por vezes está

associada com ep¡doto, titanita e carbonatos. Quartzo ocorre em pequenos agregados e,

eventualmente, aparece em veios formados por clor¡ta e pirita subordinada.



O estilo fissural de alteraçåo é caracterizado por veios (< 0,4 mm) relativamente

regulares e retos de carbonatos (essencialmente calcita) associados com clorita (com hábito

fibro-radiado típico) e escassa pirita, e por veios de espessuras menores (<0.05 mm)

tipicamente anastomosados, em que ocorre unicamente a clorita.

Calcopirita é relativamente rara nesta alteração.

5.1.5 Associação feldspato potássico-sericita-quartzo (poss¡vel potåssica)

Esta assoc¡açäo possivelmente está correlacionada com alteraçåo potássica devido

à presença de feldspato potássico-quartzo. Por outro lado, prefere-se a denominação

associação, devido à presença adicional de sericita. É observada nas amostras F-1 e H-1

dos perfís 1 e 2, a 108 e 147 m, respectivamente, onde se manifesta em uma combinação

de estilos pervasivo e fissural. Na amostra H-1, infere-se que é originada a partir de

protolitos andesíticos pela localização do furo de sondagem. Na porção mais interna do furo

F (amostra F-2 a 375 m), observa-se estilo fissural a seletivamente pervasivo com presença

de feldspato potássico e quartzo parecem se sobrepor à prévia "biotitização".
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PRAI\CHA 9

F'olornicrografìa nrostrando dctalhc do prnccsso dc
sirussuritizaçi-io dc plagiocliisio. cspecialnrcntc
fenocristuis. Obscrvar nl ¡natriz clo antlesito basáltico jri
"biotitizado". conr crist¿is dc [riotita altcriulos fìacarncntc
para clorita. Anìostrâ V-3 (andcsito). Pola¡.izadores
cruzatlos.

Andcsito basáltico (partc int'clior) rnostrando altcraçào rlc
cstilo pclvasiv<1. A rocha aprescnta t(ms losáccos cotìì
"rrtcgacristais" anhcclrais tlc cor branco c z<lnas brancas
irrcgularcs. Em algtrnras árcas, zonas vcrdcs corn lornras
irrcgulares. Na partc supcriot. ntcstìla anìostra.
ânifìc¡ahnente colorida, para dcstacar a prcsença dc
f'cldspato potrissico. Anrostra l.'- I .

Andcsito r¡ostlando vcnullção rlc liltlspato-quarlzo-
zcólita-clorita-carbonalr¡s. sûraclcrizando allcração
¡xopílrca clc tipo tìssulal. A clircita, fàtia tingida
rcssaltan<lo prcsença rle fèltlspato ¡roti'rssico no r,cio.
Arnostra l)-5. Fotografìa de (ìoyzueta (2008).

Ânrostra dc anclcsito basáltico com qualtzo c f'cldspato
potássico cnr veio c ilgrcgaclos tirnnando partc da nratriz.
cotno dcstacaclo na lhtia artilicialrncntc color.ida (lado
inlcrior). Obscrvar t¡uc a rocha ítprcscntâ caractcristicls
iniciais cla "biotitizaçâo", a <¡ual ó acornpanhada ¡ror
ilunìcnto dc t¡uartzo c ¿nhidr.ita suborclinnda (laclo
supcrior). Arnostra B-3.

l'otornicroglafia da arnostra aplcscntada cnr ('.
rcssaltando dctalhc da altclaçào ¡rcrvasiva corn scr.icita c
argilonrincrais forurando "praias" cm nratriz
criptocristalina conr f'cldspnto potássico abt¡ndantc. No
lodo supcrior csqucnlo, "nrcgacrislais" colnplctantcntc
substituídos na porção centlal ¡ror scricitl e argilolninerais
c nas bordas por quaüto. Cristais clc calcopirita c pir.ita
ocorem <Jisscrninados. Polarizad<lres cruzados.

l"otornicrografia tlo vcio lnostrâdo cm E., dcst¿rcantlo
gcminação tìo plrìgioclásio dc origcm hidrotcnnal.iunto a
cristais anhcdrais dc pirita c quarzto. Na plrtc su¡rcrior
csqrrcrcìa. anidrita na rni¡tliz do andcsito. Polarizadorcs
cruz¿rtk¡s.

E
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Macroscopicamente a rocha com intensidade mais fraca de alteração apresenta

veios e manchas brancas em rochas que preservam ainda a maioria das suas

características originais (Prancha 9, foto B), enquanto que no estilo pervasivo a rocha

adquire tons rosáceos, com aparentes "megracristais" anhedrais brancos, além de zonas

brancas mais irregulares. Em alguns setores observam-se também zonas esverdeadas

(Prancha I, foto C). Veios de quartzo com espessuras entre 2 e 7 mm cortam as amostras

F-1 e H-1.

Microscopicamente nas zonas de intensidade mais fraca de alteração, os veios de

0,4 mm de espessura estão compostos por quartzo, feldspato potássico, anidrita, clorita,

feldspatos alterados para sericita, calcopirita e pirita. Em alguns setores o feldspato

potássico ocorre subst¡tuindo parcial (às vezes formando coronas) ou totalmente

plagioclásio, assim como parte da matriz, como sugerido também pelos ensaios de

coloraçåo seletiva de feldspatos (Prancha 9, foto B).

Uma das características mais notórias é a presença de quartzo em duas geraçöes

texturais, a primeira formada por cristais anhedrais (< 0,15 mm), que ocorrem formando

"ninhos" e/ou agregados dispersos homogeneamente por toda a amostra. A segunda esta

composta por cristais anhedrais menores, inferiores a 0,02 mm, às vezes intercrescidos com

feldspatos potássicos.

Observam-se ainda resquícios de "biotitização", observando-se biotitâ hidrotermal

com pleocroismo em tons de marrom a verde, formando n¡nhos, muitas vezes alterada para

clorita, enquanto que o plagioclásio apresenta aparência turva devido à alteraçäo para

arg¡lominerais. Moldes possivelmente de minerais ferromagnesianos estäo completamente

substituídos por clorita e algum epidoto. Anidrita forma ninhos e, por vezes, está associada

com pirita.

Na intensidade pervasiva näo é possível reconhecer resquícios da rocha original

precursora. Observam-se zonas compostas por agregados de sericita, argilominera¡s ou

ainda mistura dos dois, que por vezes parecem ser psudomorfos de fenocristais prévios

substituídos, imersos numa matriz micro- a cr¡ptocristalina quaÍzo-feldspática (Prancha I,

foto D). Quartzo também ocorre formando agregados (ca. 0,04 mm) e veios com espessuras

até 0,1 mm, em geral associado com feldspato potássico, pir¡ta, calcopritia, molibdenita,

covelita, calcocita e bornita.

Clorita e carbonatos ocorrem em ninhos associados à calcopirita. Rutilo forma

pequenos ninhos distribuídos aleaioriamente na rocha. Esta alteração de estilo pervasivo

apresenta teores elevados de Cu (acima de 7,800 ppm na amostra H-1, perfil 2).

76



5.1.6 Veios de feldspatos-quartzo-zeólita-clorita-carbonatos (prop¡lítica)

A assembleia biotita-plagioclásio-magnetita, descr¡ta anter¡ormente, é

freqüentemente cortada por veios com espessuras da ordem de 0,25 mm, constituídos pela

associação feldspato-quartzo-zeólitas-cloritas-carbonatos, na qual aparecem ainda em

quantidades subordinadas de epidoto, argilo,minerais e pirita.

Analises com microssonda eletrônica confirmaram a presença de zeólita cálcica e
oligoclásio (cf Capítulo Vl), enquanto os ensaios de coloraçåo seletiva de feldspato

evidenciaram a presença comum de feldspato potássico (Prancha 9, foto E). Ao microscópio

observa-se se apenas parte do plagioclásio apresenta geminação polissintética (prancha 5,

foto F).

A associação de minerais nestas vênulas é semelhante à alteração propilítica e
predomina para as bordas do perfil I (Figura 5,1 do Anexo 5).

5.1.7 Veios de feldspato potássico-quartzo-argilominerais (potássica)

Veios com esta associaçäo mineral foram observados na porção central e direita do

perfil 1 e no nível superior do furo de sondagem C lamostra C-1, cf Figura 5. 
,l, Anexo 5). As

diferenças mais marcantes com os veios descr¡tos anteriormente são a ausência de zeólitas

e a quantidade mais reduzida de clorita, epidoto e carbonatos. Adicionalmente, a presença

de argilominerais é frequente como produto da alteraçåo de feldspato potáss¡co (prancha

10, foto A). Biotita não aparece nestes veios, em nenhuma profundidade dos furos de

sondagem examinados.

Estes veios são interpretados como um estágio inicial do evento que culminou com

associaçäo feldspato potássico-sericita-q uartzo (alteração potássica) e foram incorporados

dentro desta classificação na Tabela 5.L



PRANCHA 10

Fotomicrografia mostrando veio composto por feldspato
potássico-quartzo-argilorninerais. Epidoto, carbonatos e

clorita também ocorrem associados a estes veios. mas em
quanticladcs subordinadas. Notar a presença de tlirninutos
cristais de quartzo na matriz do andesito basáltico.
Amostra E-2. Polarizadores cruzados.

Fotomicrografìa dcstacando fluxo magmático original
rnarcado por scricita no riirlito. A csqucda, vcio dc pirita
com quartzo e muscovita. Observar fenocristal de quartzo
recristalizado na parte superior direita e pirita
disseminada. Arnostra K- I . Polarizadores cruzados.

Fotomicrografia ilustrando vcio de feldspato potássico no
Pórfiro- l. O feldspato potássico apresenta exsolução de

albita. A rnatriz também apresenta feldspato potássico e
quartzo (parte superior esquerda). Anrostra R-1.
Polarizadores cnrzados.

Fotomicrografi a ilustrando detalhe dos cristais anhcdrais
de quartzo distribuídos intersticialmente ao plagioclásio.
Os cristais dc plagioclásio aprcsentam aspccto turvo,
produto de alteração para argilominerais. Amostra M-4.
Pol arizadores cruzados.

Fotorniclografia mostrando detall¡e da distribuição
pervasiva da sericita na tnatriz do riólito e fenocristais
hialinos dc quartzo. Na matriz, quartzo c pirita
acompanham scricita. No lado supcrior dircito, moldc dc
fenocristal de feldspato substituído cornpletatnente por
argilominerais. Amostra O- I . Polarizadores cruzados.

Fotomicrografìa do Pórhro I, destacando o aspecto turvo
dos fcnocristais dc feldspatos dcvido à substituição
parcial por argilominerais. Na nratriz obscrvam-se ninhos
dc clorita com carbonatos c/ou sericita. às vczcs
acornpanhados por calcopirita. Atnostra Q-2.
Polarizadorcs cruzados.
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5.1.8 Silicificação (quartzo)

Em Cuajone, a silicificação inclui unicamente quartzo, não incluindo outras

variedades de sílica como calcedônia ou jaspe, mais próprias da silicificação, senso stricto,

conforme Corbett e Leach (1998) como silicificaçâo, onde alem do quartzo tem-se

calcedonia e jaspe. Distribui-se restritamente ao perfil 3, amostras R-4 e M-4,

representativas das profundidades 724 e 373 m, respectivamente. A amostra M-4 localiza-se
próxima ao contato com o riólito ser¡cit¡zado, enquanto que a amostra R-4 ocorre como parte

de lentes de quartzo dentro do andesito basáltico biotitizado.

Macroscopicamente a rocha tem cor cinza esverdeada a esbranquiçada, näo se

observando nenhuma textura reliquiar. Ao microscópio, aparece como superposição da

textura original, com cristais de quartzo de dimensões entre 0, i e 0,3 mm intersticiais ao
plagioclásio (Prancha 10, foto B) e formando veios com espessuras que alcançam 0,4 mm.

O plagioclásio aparece por vezes, como na amostra M-4, com típico aspecto turvo
devido à alteração para argilominerais, especialmente na matriz da rocha, Clorita ocorrem

em ninhos e vênulas, associada à carbonatos, argilominerais e calcopirita. Pirita, subhedral
a anhedral, ocorre ora como cristais pequenos disseminados, ora formando ninhos, ou ainda

em vênulas com carbonato e quartzo, as quais apresentam bordas com sericita (Amostra M-

4). A razäo pirita/calcopirita em volume é bem elevada e estas rochas não apresentam
quantidades mais significativas de cu, como demonstrado pelas análises químicas (cll

Capitulo Vll).

5.2 R¡ólitos

Este tipo de rocha aparece apenas no perfil 3 e na porções central superior e no lado

oeste da cava. Apenas uma assembleia hidrotermal é mais típica da alteração destas

rochas, a qual é descrita com mais detalhes a seguir.

5.2.1 Assemble¡a sericita-quartzo-p¡rita (sericitização)

A alteração que gera estas assembleia é bem expressiva em volume e afeta as

rochas precursoras em estilos fissural, seletivamente pervasivo e pervasivo; neste último

caso, obliterando quase que totalmente a textura original da rocha, como evidenciado nas

amostras M-1 e o-1, que apresentam coloração cinza esbranquiçada muito característica.

79



Nas regiöes onde a alteraçåo é mais intensa, os fenocristais de feldspatos säo

completamente substituídos por combinações de sericita-quartzo ou sericita-quartzo-pirita,

ou ainda somente por argilominerais. Em alguns deles observa-se uma intercalação paralela

definida por sericita e quartzo, a sericita situando-se ao longo de planos de clivagem do

cristal original. Os fenocristais de quartzo aparecem recristalìzados e formam agregados,

muitas vezes associados com pirita. Muscovita forma cristais lamelares relativamente

grandes e resultam, possivelmente, da substituição de prévia biotita. No estilo seletivamente

pervasivo de alteração, o quartzo é o único mineral que mantém seu hábito intacto e não é

afetado pela sericitização.

A matriz esta substituída por sericita abundante e, em menor proporção, quartzo,

argilominerais, leucoxênio e pirita. Nas amostras K-1 , L-2, M-2, e N-1, a sericita marca

direções do fluxo magmático original (Prancha 10, foto C), enquanto que as amostras L-1 , L-

3, M-1 e O-1 apresentam aspecio ma¡s maciço (Prancha 10, foto D). Em algumas amostras

K-2, L-3, M-1, N-1 e M-2 parte da sericita (que substitui minerais da matriz e fenocristais) foi

transformada para argilominera¡s, que aparecem intimamente intercrescidos com ela,

conferindo um aspecto menos compacto e uma coloração mais esbranquiçada para a rocha.

Este último grupo enumerado entre as amostras examinadas já poderia indicar a

superposição de uma alteração de tipo argílica ìntermediária (cf. Tabela 5.1) devido ao

aumento expressivo da quantidade de arg¡lominerais presentes.

Resultados de análises químicas revelaram valores superiores a 1.700 ppm de Cu

para amostra O-1 representativa deste t¡po de alteração.

5.3 Monzogranito-Quartzo monzonito pórfiros (Pórfiros l)

Estas rochas ocorrem na porçåo central inferior a superior direita do perfil 3 (cf.

Figuras 5.3, Anexo 5). A alteração hidroiermal destas rochas resultou em duas assembleias

minerais mais típicas: veios de quartzo-feldspato potássico e sericita-carbonatos-cloritas,

que caracterizam alterações potássica e SCC, respectivamente; a prime¡ra em estilo fissural,

a segunda em estilo seletivamente pervasivo.

5.3,1 Ve¡os de feldspato potássico-quarÞo (alteração potássica)

Este tipo de alteraçäo fissural não é muito expressivo e aparece nas mostras Q-2, R-

1 e S-1. Entretanto, é importante destacar, como já discutido na parte de petrografia geral,

que pelo menos uma parte do feldspato potássico e do quartzo matriciais poderiam
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representar já produtos de alteraçäo hidrotermal e, neste caso, teríamos uma evolução para

um estilo de tipo seletivamente pervasivo.

Os veíos e/ou vênulas säo ora mono-minerálicos, constituídos essencialmente por

feldspato potássico (Prancha 10, foto E), ora apresentam este mineral acompanhado de
quartzo.

5.3.2 Associação sericita'carbonatos-clor¡tas (SCC)

Esta assembleia aparece tanto na matriz da rocha como substiuindo fenocristais.

Algumas amostras (O-2, R-1 e 51 representativas das profundidades 78,62 e 55 m

respectivamente) apresentam fenocristais com aspecto turvo devido à alteraçäo débil a

moderada para argilominerais (Prancha 10, foto F) enquanto que em outras (p-3 e p-4,

cotas 613 e 625 m, respectivamente) os fenocristais estão alterados para uma combinaçäo

de sericita e carbonatos.

Possíveis fenocristais prévios de biotita estäo completamente substituídos por clorita

e leucoxênio. Na matriz e às vezes sobre os fenocristais de feldspato observam-se ninhos

de clorita, sericita e cârbonatos ou clorita e carbonatos ou ainda somente carbonatos.

Calcopirita é leucoxênio também são comuns nesta associação.

Aparentemente, a alteração do tipo ser¡cita-clorita e carbonatos-argilominerais se

sobrepõem à alteração quartzo-feldspato potássico da matriz e afeta debilmente os

fenocristais.

Petrograficamente parece há uma correlação positiva entre as abundâncias de

calcopirita e carbonatos, fato que encontra apoio nos dados químicos obtidos (cli capítulo
vt).

5.4 Leuco quarEo d¡or¡tos-tonalitos pórfiros (Pórfiros ll)

A diferença marcante entre estas rochas em relação aos Porfiros l, está nos teores

de feldspato potássico; texturalmente säo muito similares, como destacado no capítulo

anterior. As alterações predominantes observadas são igualmente similares, embora em

algumas destas rochas a subsituição por quartzo e pela assembleia sericita-argilominerais-

carbonatos-cloritas näo deixam nenhum resquício de feldspato potássico, seja na matriz

seja em veios (Prancha 11, foto A). Já em outras amostras vênulas de feldspato potássico-

quartzo são bem típicas (Prancha 1'1, foto B).
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5.4.1 Veios de quartzo-feldspato potássico (alteração potássica)

Esta alteração, de estilo fissural, às vezes evolui para um estilo mais pervasivo,

afetando também a mattiz das rochas, como na amostra Q-3. Caracteriza-se por vênulas de

quartzo e feldspato potássico (Prancha 1 1 , foto B) ou monominerálicas, somente com

feldspato potássico.

Também é observada uma associação de clorita-carbonato-epidototquartzo*rutilo,

na matriz e, às vezes, em vênulas, mas com uma diferença importante: ausência de

feldspato potássico. Epidoto também ocorre em cristais isolados sobre fenocristais de

feldspatos, assim como traços de carbonatos. Sericita é muito escassa e ocorre alterando

incipientemente alguns fenocristais de feldspatos, mas na amostra U-3 ela também constitui

alguns veios irregularmente distribuídos,

5.4.2 Assembleia sericita-arg¡lominera¡s-carbonatos-cloritas (SCC)

As amostras O-2, S-2, T-1, U-1 e U-2 apresentam este tipo de assembleia

pertencente a uma alteração do tipo sericita-argilominerals-cloritas (SCC) com presença de

carbonatos tal como observado por Garza (2007) no deposito de Cu pórfiro de Tiamaro -

Mexico.

Nesta associação os fenocristais de feldspatos ocorrem alterados a uma mistura de

argilom¡nerais e carbonatos com menor sericita ou de argilomineraistcarbonatos+sericita.

Os fenocristais de quartzo apresentam bordas de dissoluçäo produto da substituição pela

matr¡z, em alguns casos reduzindo seu tamanho. Alguns fenocristais estão recristalizados.

A matriz nas amostras O-2, U-1 e U-2, esta composta por um predomino de sericita

com escasso quartzo (Prancha 1l, foto C) enquanto que nas amostras S-2 e T-1 predomina

o quartzo sobre feldspatos (Prancha 11, foto D), estes últimos estão sendo alterados a

carbonatos e argilominerais. As vezes seric¡ta e carbonatos ocorrem em finas vênulas

(amostra T-1).

Em todas as amostras ninhos de cloritas frequentemente associadas à calcopirita

ocorrem intersticiais na matriz, às vezes associadas com carbonatos ou com sericita.

Também se observa pirita disseminada. Molibdenita foi observada nas amostras P-1, U-1 e

u-2.

Resultados dos analises quím¡cos mostram maiores teores de Cu e Mo para as

amostras com este tipo de associação.
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5.5 Micro-granodior¡to pórfiro

Este tipo de rocha foi observado no perfil 2 e 3 na zona leste e inferior direita

respectivamente O protolito das amostras mais alteradas do perfil 2 foram inferidas porem

relacionada com a menos alterada (J-3) apresentando textura muito semelhante com a

amostra S-3 do perfil 3. Agregados de pequenos minerais de biotita só foram observados

em duas das amostras fortemente alteradas do perfil 2 (amostras J-2 e J-4) não descartando

a possibilidade que estas duas rochas sejam parte do andesito basáltico com resquícios da

biotitização. A seguir descriçäo detalhada dos tipos de alterações.

5.5.1 Veio de feldspato potássico-quartzo (possível potáss¡ca)

Veios com feldspato potáss¡co e quartzo foram observados na amostra T-2. Os veios

mais típicos apresentam ca. 2 mm de espessura (Prancha 1 I , foto E). Além de feldspato

potássico subedrais a anhedrais e quartzo, apresentam carbonatos, clorita, pirita e
calcopir¡ta em quantidades de traços. O feldspato potássico apresenta algumas lamelas de

exsoluçåo.

5.5.2 Assembleia argilominera¡s-seric¡ta-clorita (SCC)

Esta assembleia é mais representativa da alteração das amostras J-2 e J-4.

Macroscopicamente apresentam cor cinza verde e textura porfirítica, com fenocristais de

feldspatos < 4 mm, imersos em matriz microcristalina. Um veio fino de quartzo com pirita,

com borda alteração de cor cinza de aproximadamente 1 cm de espessura corta a amostra.

Ao microscópio observa-se textura porfirítica seriada com moldes de feldspatos

completamente substituídos por argilominerais. A matriz esta constitufda por diminutos

cristais de quartzo intercrescidos com seric¡ta e, por vezes, argilominerais. Clorita ocorre em

agregados na matriz e às vezes formando ninhos dentro de moldes formados pelos

argilominerais (Prancha 11, foto F). Biotita é mais esporádica e apresenta-se em pequenos

minerais (< 0,1 mm) formando ninhos, às vezes acompanhando as cloritas.

Veio de quartzo e pirita com bordas de sericita massiva, as quais já representam a

evoluçåo para um estilo mais pervasivo, bem como vênulas muito finas contendo sericita e

pirita, cortam a amostra. Estes veios evidenciam superimposição de alteração mais

tipicamente sericítica. Carbonatos não ocorrem e o principal mineral opaco observado é a
magnetita. P¡r¡ta e, em menor proporção, calcopirita, parecem estas associadas diretamente
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com a sericitizaçäo posterior. Determinações químicas (Capítulo Vll) indicam teores de até

ca. 1.200 ppm para Cu na amostra J-2.

PRAI\CHA 11

Aspecto geral tlo P<irfir<l II, ern que os ortsaios
colorirnotria não intlicanr presença significativa
fclclspato potr:rssico (ltrtia infcrior). Atnostra O-2.

l;olornicrografia cotn dcstaquc para a associaçzìo scrir;ita-
argilornincrais-carbonatos-clorita. Os fcnocristais dc
tbldspatos cstão sclìdo altcrados por unìa ¡nistura dc
argilonrirrclais e c¡rbonatos. C)bserv¡r predorninio dc
sericita na matriz, assirn couro ninhos de clorita,
acompanhada pol calcopirita. Arnostra O-2. Pórfiro ll.
Polariza<lorcs cruzatlos.

Mictogranodiorito p(u'tìro t¡rostranclo vcìo dc fcltlspato
polássico c quartzo. quc caractcrizatn o cstilo fissural
rìrostrado rra fhtia ¡rtifìcial¡ncntc colorida do lado dirctto.
Ar¡loslra T-2. hnagcnr dc Citryzucta (2001t).

I)ctalhc da altcração cnl cstilo fìssural no Pórfìro Il,
rcprcscnlada ¡ror vcios de quartzo-fcldspato polássico, c
bcrn dcstacada na latia arlificiahncnte colorida inf'crior.
Obscrvar no lado esquerclo que o lèltlspato potássico, ao
pareccr, parccc "invadir" e irrcluir-se como parlc da
rnatriz cla rocha. Amostra Q-3.

lh¡straçào da lnatriz do Pórfiro I l, corn quartzo abun(lantc.
Os fènocristais de lèldspatos,cstão sendo altcrados ¡ror
argilomincrais c carbonatos. A csquurda vcio dc quartzo
sugcrinclo urr aunrcnto dc "silicificação" ncsta anroslra.
Arnostra S-2. Polarizadorcs cruzados.

Fotornicrogralia tlcstncando m¡triz conslituida por
quânzo. scricita (scr') c argilas (ARCs) no possívcl
rnicnrgranotliorito pórlilo localizatlo no pcrlìl 2.

Fcnocristais dc È'ltlspatos conì aspcct() turvo dcvido datlo
por argilonrincrars. Obscn,ar rcsquicios dc aglcgados
dispcrsos rlc biotita (bt). Anrostra J-4. Polarizadorcs
cnrzados.

dc
rlc
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5.5.3 Sericit¡zação

Embora este termo nåo seja o melhor adequado, já que implica na presença da

assembleia quartzo-sericita-pirita, foi empregado devido à presença essencial de sericita. É

uma alteração de estilos pervasivo (Amostra J-1) e fissural (Amostras T-2 e J-3).

Macroscópicamente, no estilo pervasivo, a amostra apresenta cor cinza a creme

acinzentado com esporádicos resquícios de fenocristais. Ao microscópio se observa sericita

massiva e em alguns setores argilominerais, que parecem preencher completamente

resquícios de moldes de fenocristais prévios. Diminutos (< 0,05 mm) grãos de quartzo

ocorrem formando ninhos, agregados e às vezes em finos veios, com espessuras inferiores

a 0,5 mm, como cristais < 0,4 mm. Pir¡ta se apresenta dissemínada em toda a amostra, bem

como associada aos veios de quartzo. Calcopirita ocorre em quantidades de traços.

No estilo fissural, além da sericita em veios (Prancha 12, foto A), observa-se micas

brancas maiores (até ca. 0,5 mm), com birrefringências algo mais elevadas e formas de

leque, que se distr¡buem junto com os veios ou muitas vezes em grupo de 3 a 4 minerais

isolados ou associados à clorita, carbonatos, epidoto, arg¡lominerais e calcopirita. É digno de

nota que estes veios cortam o veio de feldspato potåssico-qu arizo da amostra T-2, Nesta

amostra, os teores de Cu alcançam ca. 2.800 ppm.

5.6 Micro-tonalito pórfiro

Este tipo de rocha foi caracterizado somente em uma amostra do perfil 3. A sua

classificação, como já mencionado, foi dificultada pela dificuldade em se discriminar entre

feldspato potássico de origem primária e de origem hidrotermal na amostra. A sua

classificação como uma rocha tonalítica assume que a maior parte do feldspato potássico,

como detectada nos ensaios de colorimetria, é de origem hidrotermal, representando e

evolução de uma alteração fissural para um estigo mais pervasivo. Alternativamente, a
rocha representaria ter¡a composição granodiorítica e a alteração seria predominamente de

tipo fissural.

5.6.1 Veios de feldspato potássico-quartzo (potássica)

Ao microscópio, apresentam dimensöes muito reduzidas, d¡ficultando, por vezes, o

seu reconhecimento. O feldspato potássico é anhedral e ligeiramente pertítico. Em setores,



estes ve¡os parecem evolu¡r e se confundem com a matriz da rocha, suger¡ndo uma

alteração seletivamente pervasivo.

5.6.2 Assoc¡ação argilom¡nerais-clor¡ta-carbonatos-epidoto (propilítica)

Este tipo de associação decorre da alteração de plagioclásio essencialmente a

argilominerais, carbonatos, por vezes associados com sericita e/ou clorítas eiou epidoto que

também aparecem formando ninhos, agregados irregulares e vênulas diversas (Prancha 12,

foto B), intersticiais ao quartzo e ao feldspato da rocha. A calcopirita esta intimamente

relacionada com esta associação mineral.

5.7 Quartzo lat¡to pórf¡ro

Esta rocha fol caracterizada nos perfís 2 e 3, neste último somente em uma amostra,

com alteraçåo mais incipiente. Apresenta um tipo dom¡nante de alteraçåo (SCC), descrita a

seguir.

5.7.1 Assembleia carbonatos-sericita-argilomineaistclorita (SCC)

Esta assembéia se desenvolve em grau fraco a moderado e afeta pr¡ncipalmente as

amostras do furo de sondagem I (Figura 5.2, Anexo 5). Em amostras de mão, as rochas

menos alteradas apresentam cor cinza clara e textura porfirltica seriada bem definida, com

fenocrisiais de feldspatos de cor branca e de quartzo hialino. Nas amostras com intensidade

moderada a rocha tem cor cinza esverdeada e os fenocristais de feldspatos não são tâo

bem definidos.

Ao microscópio se observa que os feldspatos e parte da matriz eståo sendo alterados

a uma mistura de carbonatos e seric¡ta, carbonatos e argilominerais e ser¡cita e, às vezes,

epidoto. A b¡ot¡ta esta completamente substituída por micas brancas (Prancha 12, foto C) e

clor¡ta aparece esporadicamente formando ninhos junto com a sericita.

Calcopirita e pirita ocorrem disseminadas, associadas à sericita-carbonatos ou

carbonatos-argilominerais-sericita. Os resultados das análises químicas indicam teores de

Cu de ca.4.900 ppm para a amostra l-3, que apresenia maior intensidade de alteração.

Cabe salientar que evidencia de biotita transformada a muscovita é indicativa de forte

alteração de sericitizaçäo, mas devido à quantidade maior de carbonato que esta alteração

apresenta foi correlacionada com alteração do tipo SCC, alem de ter epidoto como mineral
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auxiliar. sendo assim, a muscov¡ta poderia representar indícios de començos de alteração
sericítica.

5.8 Outras rochas

Traquito: ocorre nos perfís I e 3 em que está representada pelas amostras D-6 e K-
3, respectivamente. A primeira apresenta alteraçäo de intensidade moderada e estilo
seletivamente pervasivo. Agregados de cloritas, carbonatos, epidoto e leucoxênio estão
substituindo completamente os minerais ferromagnesianos prévios. Esta associação
também pode afetar debilmente aos fenocristais de feldspatos e parte da matriz. Em geral
os feldspatos potássico, seja fenocristalinos seja da matriz apresentam aspecto turvo devido
à alteraçåo para argilominerais (Prancha i2, foto D e E). Finas vênulas de feldspato
potássíco com quartzo cortam a rocha. pirita e calcopirita ocorrem disseminadas, às vezes
associadas com clorita. Resultados de análises químicas para a amostra D-6 revela 2.065
ppm de Cobre.

A segunda (amostra K-3) apresenta alteração similar com carbonatos e sericita de
origem hidrotermal intersticiais aos cristais ripiformes de feldspato. Clorita e leucoxênio

substituem completamente os minerais ferromagnesianos prévios. Quartzo ocorre formando
ninhos e agregados, às vezes associado com clorita e calcopirita (prancha 12, foto F).

vênulas constituídas ora por sericita, ora por clorita cortam a rocha. Esta amostra não
evidenciou teores de cobre significativos nos resultados químicos.

como ressaltado acima, parte ou quase todo o feldspato potássico deste litotipo
poderia ser de origem hidrotermal, sobretudo na amostra D-6, onde já náo ë possível

observar cristais com hábitos ripiformes. Neste sentido, esta rocha poderia ter sido
submetida a um evento de metassomatismo potássico prévio seguido de uma propilitizaçäo

de intensidade fraca.

Microbrecha: Nesta rocha observam-se fragmentos de fenocristais de feldspatos
parcial e completamente substituídos por carbonatos, sericita e argilom¡nerais ou ainda por

uma combinação destes minerais. A matriz esta quãse que completamente substituída por
uma mistura de sericita e argilominerais. Em setores aparece orientação planar marcada
pela sericita, que deve evidenciar fluxo primário. Disseminações de pirita e calcopirita
distribuem-se principalmente na matriz.
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PRANCHA 12

Fotomicrografia ilustrando detalhc do veio de sericita no
microganodiorib ptirfìro. Obscrvc-sc quc a scricita não
eslá associada com quartzo e apresenta aspecto bem
rnassivo. Amostra J-4. Polarizadores cruzados,

Fotomicrografia destacando a associação scricita-
argilomincrais-carbonatos-clorita. Os fcnocristais dc
feldspatos estão sendo alterados por urna combinação cle

argilonrincrais, scricita c carbonatos. Observar ninhos dc
sericita conr carbonato e ninhos de cloritas cotn
calcopirita na rnatriz. Na parte inferior, cristal grande de

muscovita (mus). Arnostra l-3. Polarizadores cruzados.

Mesma irnagem da fotomicrografia em D, com luz plano
polarizada. Notar o aspecto límpido do quartzo em
relação ao leldspato potássico de aparência turva e que,

clorita alcm cle substih¡ir fènocristais, também <lcorre
intersticial na matriz.

Fotomicrografia ilustrando venulação de carbonatos-
clorita-argilomierais-calcopirita, com epidoto
subordinado, no rnicrotonalito pórfìro. Amostra R-3.

Fotomicrografia da matrizdo traquitoque ocorre no perfil
l. A matriz composta essencialmenle por feldspato
potássico apresenta aspecto turvo deviclo à alteração por
argilominerais. Na parte superior da irnagem, ninho de
clorita em fenocristal parcialmente substituído de
feldspato potássico. Amostra D-ó. Polarizadores
cruzados,

Fotomicrografia conr destaque para o traquito do pcrñl 3

onde ainda é possivel observar parte dos cristais ripiformes
de cristais magnráticos de fcldspato potássico. Cristais de
feldspato potássico micro a criptocrislalino neoformados,
distribuem-se dentro dos cristais ripiformcs. No centro,
agregado de qunrtzo-carbonato e clorita. Anrostra I'l-1.
Polarizadores cruzados.
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CAPITULO VI

QUÍMICA MINERAL E PARÂMETRoS INTENsIVos

Este capítulo reúne os dados e discussões relativas às determinações pontuais

qualitativas (EDS) e quantitativas (wDS) das composições químicas e variações
composicionais de minerais presentes em amostras alteradas mais típ¡cas da Mina cuajone.

Análises EDS foram efetuadas em geral durante as etapas de imageamento BSE de
amostras selecionadas para alguns minerais constituintes das assembleias de alteração
definidas, bem como alguns acessórios. Estas análises, aliadas aos dados petrográficos,

permitiram confirmar que os carbonatos presentes säo essencialmente calcíticos, e verificar
a presença de an¡drita, titaníta, óxidos de Ti, etc,. Análises em magnetita mostraram que a
magnetita em geral é bem pura, com quantidades menores de Mn; entretanto, a magnetita
presente na assembleia actinolita-plag ioclásio-magnetita apresenta teores algo mais
elevados de Ti.

As anál¡ses quantitativas foram efetuadas para plagioclásios primários e de
alteraçäo, feldspatos potássicos e para os minerais máficos mais típicos das diferentes
associaçöes e/ou assembleias de alteraçäo. os dados obtidos para micas e cloritas foram

utilizados para avaliação de alguns parâmetros intensivos, como detalhado na segunda
parte do capítulo.

6.1 Química mineral e variações composicionais

Dados analÍticos representativos são apresentados nas Tabelas que constituem o

Anexo 6. A seguir os resultados obtidos e discussões såo apresentados por grupo (ou

supergrupo) mineral.

6.1.l Grupo dos feldspatos

As anålises obtidas para plagioclásio no andesito basáltico revelam que as
composições primárias são relativamente cálcicas e correspondem essencialmente a

labradorita, com alguma andesina e rara bytownita (Figura 6.1, Tabela 6.1A, Anexo 6). No

caso do microgranodiorito pórfiro, as composiçöes são menos cálcicas e correspondem aos
campos do oligoclásio (predominante) e andesina, enquanto que no pórfiro l, situam entre
próximas ao limite entre oligoclásio e andesina. Em geral, os teores de anortita em
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plagioclásio primário tornam-se progressivamente menores dos andesitos basálticos para os

pórfiros I e destes para os microgranodioritos.

Os cristais de plagioclásio desenvolvidos nas fases de alteração hidrotermal

apresentam composiçöes mais evoluídas (Figura 6.2). Neste ponto, é necessário destacar

que a seleção de pontos para incidência do feixe eletrônico apresenta inevitavelmente

alguns y,eses, uma vez que esta seleção implica necessariamente na escolha de zonas

mais límpidas nos cristais a serem analisados e zonas alteradas fatalmente conduzem a

resultados inadequados.

Assim, nos veios de feldspatos-quartzotcloritatzeólitatepidoto no andesito basáltico,

que caracterizam a alteração propilítica apresentam composição de oligoclásio, assim como

no caso da alteração cálcio-sódica, mas alcança a andesina. Já no Pórfiro ll, com o

plagioclásio presente nos veios quartzo-feldspáticos e na alteração de tipo SCC,

corresponde a uma albita, por vezes com An < 5 o/o, caso em que já se classifica como

feldspato alcalino.

Os cristais de feldspato potássico analisados dos veios de quartzo-feldspato

potássico que caracterizam a alteração potássica nos Pórfiros I e ll são relativamente ricos

na molécula de Ortoclásio, com teores entre 70 e 93 % mol. de Or, com An < 2 o/o fial.

(Figura 6.3, Tabela 6.1 B, Anexo 6).

lâbradofrta

Figura 6.1: Diagrama ternário Albita-Anortita-Ortoclásio, mostrando as composições químicas de plagioclásio

primário no andesito basáltico, microgranodiorito pórfiro e Pórfìro ll na Mina Cuajone.
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Fases de alleração hidrotêrnìal

E velo då alt. propfli€ no andes¡to

A alt. calco-sódica no andes¡lo

+ alt. SCC no pórfiro ll

0 veio de qz-FPs no Dórfiro ll

An
bytownllâ anort¡lâ

Figura 6.2: Diagrama ternário Albita-Anortita-Ortoclásio, mostrando as composiçÕes químicas de plagioclásio de
alteração hidrotermal: propilítica e cálcio-sódica no andesito basáltico, SCC e veios de qz-Fps no pórfiro ll na
Mina Cuajone.

Figura 6.3: Diagrama ternário Albita-Anortita-Ortoclásio, mostrando as composiçöes químicas de feldspato
potássico de alteraçäo hidrotermal nos veios de quartzo-FPs que caracterizam a alteração potássica nos pórfiros
I e ll na Mina Cuajone.

Ab

Fases de alteração hìdrotermal

X veio de qz-FPKs no pórfiro ll

I veio de qz-FPKs no pófiro I
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6.1.2 Mineral do grupo das zeólitas

Análises para o mineral do grupo das zeólitas encontrado em veios associados à

alteraçäo propilÍtica, foram obtidas para as amostras C-3 e C-4. Anál¡ses representativas e

respectivas fórmulas estruturais, calculadas para 32 O, säo apresentados na Tabela 6.2,

Anexo 6.

As composiçöes obtidas säo relativamente homogêneas, com variaçöes ma¡s

significativas em SiO2, AlzOs, CaO, NazO e KzO. Os teores em SrO variam desde abaixo do

limite de detecçäo até ca. 1,13 % em peso, enquanto os de BaO säo próximos ou inferiores

ao limite de detecção. Trata-se de uma varìedade de zeólita cálcica, com razöes catiônicas

Ca/(Ca+Na+K) e Al/(Al+Si) entre 0,81 e 0,92 e entre 0,27 e 0,31 respectivamente, com

conteúdos de H2O (estimados por diferença simples), em torno de I a 12 % em peso.

A complexidade quím¡co-estrutural deste grupo mineral (e.9., Deer ef a/., 2004) torna

difícil por vezes identificar precisamente uma zeólita especÍfica dentro do grupo.

Considerando as proporçóes catiônicas médias das fórmulas estruturais calculadas, a

zeólita encontrada deve tratar-se de uma yugawaralita, um mineral relativamente raro,

descrito em alguns sistemas hidrotermais recentes associados a rochas básico-

intermediárias, com fórmula estrutural ideal Ca[AlzSisOl6].4H2O (cl| Deer et a1.,2004).

6.1.3 Supergrupo dos anfibólios

Análises para anfibólios foram obtidas para as amostras M-5, V-3 e B-3. Os anfibólios

estudados säo do subgrupo cálcico (Hawthorne et al.,2012) e se classif¡cam como actinolita

e magnésio-hornblenda. Nas Figuras 6.4 e 6.5 säo apresentados diagramas de

classificação, de acordo a sistemática de classificaçäo convencional (Leake ef a1.,1997) e

com a nova sistemática aceita pelo lMA, recentemente proposta por Hawthorne et al. (2012).

Apesar das diferenças da nova sistemática de class¡ficação do supergrupo dos

anfibólios apresentada por estes últimos autores serem em alguns casos bem significativas,

no caso das composiçöes obtidas para as amostras estudadas, os nomes indicados säo

essencialmente os mesmos.
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Figura 6.4: Diagrama de classifìcação de anfibólio cálcicos convencionais, segundo Leake ef a/. (1gg7), para
anfìbÓlios das zonas de alteração sódico-calcica, propilítica, biotitização da Mina Cuajone.
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(Al+Fe3++2T¡¡c

Figura 6.5: Diagrama de classifìcaçäo de anfibólio cálcicos convencionais, segundo Hawthorne et at. (2012),
para anfibólios das zonas de alteração sódico-calcica, propilítica, biotitizaçäo da Mina Cuajone.

As compos¡ções obtidas para os anfibólios são relativamente homogêneas nestes

diagramas e plotam próximo da divisa entre act¡nolita e magnésio-hornblenda em ambos os

esquemas de classificação. são relativamente magnesianos com mg# [= Mg/(Mg+¡sr*) em

cátions] entre ca. 0,7 e 0,9 e com Fe3*/1Fe3*+Fe'*), estimado estequiometricamente, entre

ca. 0,0 e 0,5. O anfibólio presente nas alteraçöes propilítica e biotitização corresponde a
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magnés¡o-hornblenda, enquanto que o presente na alteração cálcio-sódica é mais

tipicamente actinolitíco, como esperado neste tipo de alteração.

As principais variaçöes composicionais encontradas podem ser adequadamente

expressas por meio dos parâmetros rvAl e lvrAl+Fe3*+2Ti), que refletem a substituição de tipo

tchermaquímica em anfibólios, e são representadas no diagrama da Figura 6.6. Esta Figura

mostra uma excelente correlação linear entre estes parâmetros indicando a importância da

referida substituição, particularmente para descrever as variaçöes composicionais no

intervalo actinolita-hornblenda do anfibólio que caracteriza a alteração cálcio-sódica. As

demais alteraçöes parecem resultar em composições mais homogêneas; entretanto, nestes

casos, o número de análises disponível é relativamente mais restrito.

Os teores de MnO, TiOz e ZnO são relativamente baixos nos três tipos de alteração

cálcico-sódica, biotitização e propilítica (Tabela 6.3, Anexo 6).
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=( o.so

0.40

0.30
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( Na+ K)o+ 
u'41 

+ Fe3++2Ti

Figura 6.6: Diagrama 'uAl ys lvrAl+Fet*+2Ti) ilustrando as variaçöes composicionais dos anfibólios das zonas de

alteração cálcico-sódica, propilítica, biotitização e possível anfibólio primário da Jazida de Cuajone.

6.',.4 Grupo da clinozoizita

Análises de epidoto senso lato foram obtidas para amostras com alteraçöes cálcico-

sódica, propilítica e SCC. Os resultados analíticos, fórmulas estruturais e paråmetros

relacionados são apresentados na Tabela 6.4, Anexo 6. Os minerais analisados se

classificam como clinozoizita e epidoto, grupo da clinozoizita, supergrupo do epidoto,

conforme nomenclatura sugerida pelo IMA (Armbruster et a|.,2006).
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As pr¡ncipais variações composicionais observadas estäo relacionadas a substituiçäo
s¡mples entre Al e Fe3*, conforme ilustrado na Figura 6.7. Elementos presentes que
merecem destaque nas amostras são o Mn (0,022-0,034 c.p.f.u.) e o Sr (0,001-0,019

c.p.f.u.). Os terras raras analisados, Ce e Gd, apresentaram teores sempre próximos ou

abaixo dos respectivos limites de detecçåo.

2.4

2.1

2.0

1.9

0.8 0.9

Felll(r)

lo

Figura 6'7. Diagrama catiôn¡co AIT vs Felll(T) (Fe total calculado como Fe3+) para minera¡s do grupo da
clinozoizita de amostras selecionadas representativas das alteraçöes cálc¡co-sódica, prop¡lítica e SCC dâ l\¡ina
Cuajone.

Na série simples clinozoizita-epidoto as proporções relativas destes membros finais
podem ser expressas na forma Alr/(Alr+Fe3) expressa em cations, em que Fe3* está
relacionado à proporção molecular de epidoto, ou como também descrito, à molécula
pistacita. Este parâmetro var¡a no intervalo entre 0,57 e 1,02 nas amostras analisadas (cf.

Tabela 6.4, Anexo 6). As relações simples entre Alr e Felll (Figura 6.7) mostram que as
amostras representativas da alteração propilítica do microgranodiorito apresentam valores
significativamente maiores para a "azâo Alr/Felll quando comparadas com as demais
amostras pertencentes ao andesito basáltico e dentre estas últimas, são observadas razões

maiores para alteraçöes scc em relaçäo à alteração propilítica. As composiçöes obtidas
para amostras da alteração scc parecem cobr¡r o espectro composicional obtido para as
alterações propilítica e cálcico-sódica.
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6.1.5 Biotita

Dados químicos para a biotita hidrotermal representativas das alterações

"biotitização", "biotitizaçäo" com anidrita, "biotitização" com clorita e propilítica do andesito

basáltico são apresentados na Tabela 6.5, Anexo 6.

Na Figura 6.8 apresenta-se o diagrama de classificação para biotitas (e.9., Deer ef

al., 1978) em termos das moléculas de eastonita, siderofilita, flogopita e annita. Neste

diagrama, as composições obtidas revelam-se bem homogêneas, relativamente

magnesianas, com pequenas variações no número fe# ¡= Fer/1Fer+Mg) em cátionsl, entre

0,3 e 0,5, e pouco maiores no conteúdo de Al tetraédrico, entre 2,4 e 2,8 c.p.f.u. Os menores

e maiores valores para fe# são observados para biotita associada com anidrita e clorita,

respectivamente. As biotitas representativas das alteraçöes "biotitização" e propilítica

apresentam valores intermediários. Por outro lado, as variaçöes de rvAl, incluindo o menor e

o maior valor, säo observadas na biotitização. De forma geral, os valores médios deste

parâmetro aumentam da alteração propilítica para as alteraçöes de biotitização e biotitização

com anidrita seguidas de alteração de biotitização com cloritas.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

rerllrer+Mg¡
t alt. biotitizacåo i alt. biolitização c/clorita

+ âlt. blolitizaçåo cianidrila * âll' prop¡lflica

Figura 6.8: Diagrama para classificação das biotitas das zonas de alteração biotitização, biotitização com

anidrita, biotitização com clorita e alteração propilítica da Mina Cuajone (Deer ef al., 1978).

Eastonita Siderofilita

Flogopita Annita
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No diagrama triangular FeOr-AlzOr-MgO (Figura 6.9), que permite relacionar distintos

campos composicionais de biotitas de diferentes associações graníticas, as composições
obtidas plotam todas entre os campos cálcio-alcalino a subalcalino de Chevremont ef a/.

(1988). Neste mesmo diagrama, Nockolds (1947) diferencia três campos; o campo I

corresponde a biotita associada à muscovita+topazio+fluorita+efc; o campo ll está composto
por biotita que não está acompanhada de outras fases ferromagnesianas e o campo lll
corresponde a biotita associada a hornblenda, piroxênio e/ou olivina. No caso das biotitas de
Cuajone, elas distribuem-se entre os campos ll e lll, e dentro do campo lll, na parte mais

típica de rochas portadoras de olivina ou piroxênio.

FeOr At2o30.0 0.2 0.4
f Oiotita para os quatro tipos de alteração

I associação aluminopotásscia lll associaçäo subalcalina

ll associação cacioalcelina lV associação alcalìna

Figura 6.9: Diagrama mostrando os campos composicionais das biotitas das zonas de alteração biotitização,
biotitização com anidrita, biotitização com clorita e alteração propilítica no diagrama feOr-Mgo-nlzOs de
Chevremont ef a/. (1988) para a Jazida de Cuajone. Os campos em vermelho são definidos por Nockolds (1947).

De acordo com a sistemática discriminante de Nachit (1994) para separar biotitas
primárias de secundárias, todas as composiçöes obtidas plotam, como esperado, no campo
correspondente às biotitas secundárias (Figura 6.10).

1,00.8
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FeOt + MnO MgO
+ alt. biotitizaçåo * alt. biotitizaçåo c/clorita

* alt. biotitização c/anidrita t alt propilltica

Figura 6.10: Diagrama tr¡angular FeOt+MnO/TiO2-1O/MgO de Nachit (1994) mostrando as variaçöes da

composição da biotita hidrotermal nas diferentes alteraçöes do andesito basáltico e subdivisões entre os campos

das biotitas primárias (A) e secundárias (B).

6.1.6 Micas brancas (sericita/muscov¡ta)

Micas brancas ocorrem essencialmente associadas às alteraçöes SCC e

sericitizaçäo, mas também, em alguns casos se apresentam alterando incipientemente

plagioclásio da alteração de biotitização. Também foram feitas análises de micas brancas no

pórfiro ll e microgranodior¡to porfirítico afetados pelas alterações SCC e "sericitização"

respectivamente. Neste último as micas ocorrem com tamanhos matores e formas de leque

como descrito especificamente no capítulo de alteraçöes. Dados representativos são

apresentados na Tabela 6.6, Anexo 6.

As característ¡cas quím¡cas das micas brancas analisadas, particularmente as

proporçöes catiônicas de Mg, Ti e Na (Figura 6.11) säo mais típicas de micas secundárias,

como ilustrado no diagrama visualizado de Miller et al. (1981) e, de fato, apenas duas

composiçöes, representativas do microgranodiorito pórfiro, plotam no campo de micas

primárias.
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Mg N¡
' 

. sericlfa no an¿esito c/biotllizaçâo * s€ricils no riol¡lo c/serlcilização (ARCs)

A sericilâ no ândêsilo c/biolilizaçåo seric¡ta no pórllro ll C/SCC

ts sericila no andasito C/SCC Vsericita no microgranodiorito porfirft¡co
+ â€riclls no riollto c/s€rlcilizaçåo c/sericitizaçåo

F¡gura 6.ll: Diagrama tei'nár¡o Mg-Ti-Na de l\¡iller ef ai (1981) para a composição de muscovita. p: campo
composic¡onal das micas pr¡már¡as. S: campo compos¡cional das micas secundár¡as.

As variações composicionais destas micas são ilustradas no d¡agrama ternário Fe-

Mg-Ti em proporçöes catiônicas, apresentado na Figura 6.12 e no diagrama Alr vs mg# ¡=

Mg/(Mg+Fer) em cátions, apresentado na Figura 6.1 3.

No diagrama triangular Fe-Ti-Mg nota-se em geral que todas as micas brancas

apresentam valores baixos em Ti com tendência a conteúdos maiores de Mg. As
quantidades de Ti de menor a maior abundânc¡as são dada pelas micas brancas

correspondentes às alteraçöes no andesito basáltico seguidas pelas micas correspondentes

à sericitização no riólito e no pórfiro ll e finalmente pelas micas correspondentes à

sericitizaçåo no microgranodiorito. Quantidades proporcionalmente maiores de Mg estáo

presentes nas micas da sericitização do riólito seguidas pelas alterações no andesito

basáltico e finalmente pórfiro ll e microgranodiorito pórfiro.
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Fe Mg
. sericila no andes¡lo c/biotit¡zação * ser¡cita no riolito c/ser¡cit¡zação (ARCS)

^ 
sorlclta no andssito c/biolitizaçåo soricita no pórfiro ll C/SCC

i :::i:H ffi i:Íi"':i"":f"Î.""r." o "":l:il:,ü'"il::tra 
nod ¡o rto porr¡ r ít ico

Figura 6.12: Diagrama ternário Fe-Mg-Ti, ilustrando variações composicionais de micas brancas das alteraçöes
biotitização e SCC no andesito basáltico, sericitização no riólito, SCC no pórfiro ll e sericitização no

microgranodiorito pórfiro da Mina Cuajone. Legenda como na Figura 6.10.

No diagrama Alr ys mg# da Figura 6.13 observa-se que as composiçöes de micas

representativas da alteraçäo de sericitização no riólito são as que abrangem maior intervalo

de variação de mg#, entre 0,53 a 0,80 e Alr, entre 4,9 e 5,4. No caso do andesito basáltico,

a mica branca que se desenvolve em plag¡oclásio da alteração de biotitização mostra

conteúdos maiores de Alr e abrange o intervalo de mg# entre 0,37 e 0,58. Já as micas

brancas desenvolvidas pela alteração de SCC e as que alteram os feldspatos na alteraçäo

de biotitização com cloritas apresentam valores Alr, mais baixos, com mg# entre 0,52 e 0,61

para a SCC e entre 0,61 e 0,70 parc a biotitização com cloritas.

As micas brancas na alteração SCC do pórfiro ll distribuem-se em um campo mais

restrito, com valores menores para mg# (entre 0,44 e 0,45) e Alr (entre 5,2 a 5,4) quando

comparadas às micas do micrograndiorito pórfiro, que apresentam intervalo algo mais amplo

de mg# (entre 0,41 e 0,59) e valores superiores para Alr (entre 5,3 e 5,5).
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mg#

. sGricilã ¡o sndosilo q¡biolilzçåo * so¡cla no nolilo c/soricllizsÇ5o (ARcs)

I Á sè¡cllâ no ând4ilo c/biol lizaçáo s6 cllà no pô¡lio llc/scc
, É so¡icllo no ¿ndosilô./SCC Vsédcld nÕ mLbg¡ánôd¡onio por,r[i.ö
ì | sofctt¿ nodotitodso cttizâCão ./Bo¡ict{zacão

F¡gura 6.13:Diagrama Alr vs mg# para as micas brancas nas alterações de b¡ottização e SCC no andes¡to
basált¡co, sericit¡zação no rìólito e sericita do pórf¡ro ll e microgranodiorito pórf¡ro da M¡na Cuajone.

6.1.7 Cloritas

As cloritas que ocorrem nas diferentes alteraçöes de biotitizaçäo, propilítica e SCC

do andesito basáltico, na SCC do pórfiro ll e na propilítica do microgranodior¡to são

classificadas no diagrama de Hey (1954) da Figura 6.'14 como ripidolita, com 0,20 < fe# <

0,37 e Si < 5,6, enquanto que clorita da alteração propilítica e algumas da biotitizaçäo e SCC

do andesito basáltico correspondem a pycnoclorita, as primeiras sendo as que apresentam

os maiores valores para o parâmetro fe#.
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Figura 6.14: Diagrama de Hey (1954) para classificação de cloritas nas alterações no andesito basáltico, pórfiro

ll e microgranodiorito pórfiro da Mina Cuajone.

O diagrama da Figura 6.15 mostra que entre as alterações do andesito basáltico, as

composições de clorita associada à alteração SCC apresentam mg# ma¡ores (entre 0,74 e

0,80) e valores entre 0,43 a 0,48 parc a razäo Al/(Al+Si). A clorita associada à alteração de

biotitização (com SCC incipiente, c/i capítulo sobre alterações) apresenta valores menores

para mg# (entre 0,70 e 0,74), mas valores superiores para a nzâo Al/(Al+Si), entre 0,49 e

0,5'1. Na alteração de biotitizaçäo com presença de clorita, os valores mg# e as razöes

Al/(Al+Si) variam entre 0,67 e 0,69 e entre 0,44 e 0,48, respectivamente, enquanto que as

composiçöes assoc¡adas à alteração propilítica apresentam os valores mais baixos para

mg# (0,63) eAl/(Al+Si), entre 0,42e 0,44. As composiçöes da clorita de alteração do pórfiro

ll, comparadas as observadas na alteraçäo propilítica do microgranodiorito pórfiro,

apresentam, respectivamente, valores inferiores para ambos os parâmetros mg# e

Al/(Al+Si): 0,65-0,69 e 0,48- 0,49, e 0,73 e 0,48, respectivamente.
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Figura 6.15: Diagrama AU(Al+Si) vs mg#, mostrando as variagöes composicionais de clorita nas alteragöes do
andeslto basáltico, pórfiro ll e mlcrogranodlorlto pôrllro da Mlna CuaJone.

As relações entre vhl e Fe+Mg (Figura 6.16) demonstram novamente, å exceçåo de

um ponto isolado para uma composiçäo relac¡onada å alteraçåo SCG do andesito basáltico,

que é muito contrastada das demais, uma excelente conelaçäo negativa para o conjunto de

dados, que naturalmente reflete as substituiçöes envolvendo estes elementos nos sítios

octaédricos da clorita. De forma geral, existe superposiçåo significativa de composições

representativas das diversas alteraçöes neste diagrama. Destacam-se pontos mais isolados

com valores mais elevados e mais baixos para vhl e Fe+Mg no caso da alteraçäo do pórfiro

ll e da alteração SCC do andesito basáltico. com alteração SCC.
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F¡gura 6.16: D¡agrama vrAl ys Fe+Mg ¡lustrando as var¡açöes compos¡c¡onais de cloritas nas alteÍaçóes do

andes¡to basáltico, pórfiro lle m¡crogranod¡or¡to pórfiro da Mina Cuajone.

6.2 Parâmetros intensivos de cristalização

Nesta seção, as informaçöes químicas obtidas säo ut¡lizadas para estimar alguns

parâmetros intensivos de potencial interesse. São estimadas temperaturas de cristalização a

partir das composiçöes obtidas para cloritas e estimativas de fugacidades de espécies

voláteis (F, Cl) e de índices assoc¡ados a partir das composições obtidas para as micas,

conforme segue.

6.2.1 Geotermometria de clorita

Os modelos propostos para estimativas de temperaturas de formação de clorita säo

bem diversificados e incluem desde aqueles baseados em calibraçöes emplricas até os de

natureza termodinâmica, baseados nas atìvidades, em geral assumidas como ideais, dos

membros fina¡s que compöem estes minerais (c/i revisão em Caritat et al., 1993 e lnoue ef

al., 2010, entre outros).

No entanto, a comparação entre os resultados obtidos com a aplicação destes

diferentes modelos, bem como com determinaçöes independentes de temperatura (e.9.,
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Car¡tat ef a/., 1993), pode demonstrar algumas discrepâncias, indicando que quaisquer

resultados devem ser tomados com a devida precaução e sempre que possível utilizados

em conjunto com estimativas independentes.

Neste trabalho foram aplicados os modelos empírico de Cathelineau (f 988) e

termodinâmico de lnoue et al. (2010). O segundo revelou-se menos adequado para algumas

das composiçöes obtidas, uma vez que diversas delas não apresentam vacâncias

significativas no sítio octaédrico (cti Tabela 6.7 do anexo 6). Merece ser destacado que a

comparaçäo destes métodos para as anáfises apresentadas por estes autores, mostra que

esta formulação resulta em valores sistematicamente inferiores (até ca.60.C) quando

comparados com os obtidos com o esquema de Cathelineau (1988).

O modelo de Cahtalineau (1988), rvAl-em-clorita (ver também Catahalineau e Nieva,

1985), é baseado na correlaçáo linear entre a ocupação de Al nos sítios tetraédr¡cos e as

temperaturas de formação de clorita, determinadas independentemente, através de

informações de inclusões fluídas e " down-hole" , entre outras. A equaçåo ajustada pelo autor

é dada por:

T("C) ¡v - 6l ,92 + 321,98 rvAl (Eq.6.1)

em que'vAl é referido à fórmula estrutural calculada com base em 14 O, Esta relação

foi calibrada empiricamente para o intervalo entre 130'- 310'C, mas segundo o autor pode

ser utilizada para temperaturas mais elevadas, pelo menos até ca. 350'C.

Os resultados obtidos säo apresentados na Tabela 6.7 (Anexo 6) e Figuras 6.17 e

6.'18. Estas figuras mostram as variações das temperaturas calculadas com os paråmetros

mg# e Al/(Al+Si) das cloritas, respectivamente, Como esperado, a correlação de

temperaturas com o segundo parâmetro é excelente, uma vez que o mesmo está

diretamente relacionado com a quantidade de Al tetraédrico, enquanto que no caso do

parâmetro mg#, tal correlação é menos evidente, uma vez que as substiuições entre Fe2* e

Mg são relevantes e, naturalmente, associadas às peculiaridades dos ambientes específicos

de formaçäo das cloritas.
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Figura 6.17: Diagrama de correlaçäo entre temperaturas calculadas e o parâmetro mg# das cloritas da Mina

Cuajone.
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Figura 6.18: Diagrama de correlação entre temperaturas calculadas e o parâmetro AU(Al+Si) das cloritas da

Mina Cuajone.

Admitindo-se um erro relativo total estimado de 2o/o, incluindo erros analíticos e sua

propagação para os valores catiônicos, o erro propagado para cada temperatura calculada

será da ordem de 5-8% relativo, aumentando naturalmente com o aumento de rvAl. As
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proporções catiônicas obt¡das nas fórmulas estruturais dependem da proporção relativa

entre os teores em FeO e FezOs e, por conseqüência as temperaturas calculadas dependem

da relaçäo Fe3./(Fe3.+Fe2) (e.g., lnoue et at.,2Q10). As temperaturas estimadas aumentam

com o aumento desta razâo e, para efeitos de comparaçåo, os valores obtidos

considerando-se Fe31(Fe3*+Fe2) = 0.2, são cerca de I - 1O "C superiores (cli Tabela 6.7,

Anexo 6).

A comparaçäo dos resultados obtidos com os der¡vados da microtermometria de

inclusões fluídas no andesito basáltico (cf. Capítulo Vlll) mostra que as temperaturas da

clor¡ta com intervalo entre 291 a 362'C para alteração SCC ocorrem dentro dos intervalos

das temperaturas de homogenização de 300 a 350 "C. No caso das cloritas relacionadas à

alteração com predomínio de biotitização observa-se um aumento na temperatura para

valores entre 354 e 377 'C, que também guarda similaridade com os obtidos pelo estudo

das inclusöes fluídas (ca. 310 a 370 "C)

No caso do pórfiro ll e do microgranodiorito pórfiro, as temperaturas obtidas para as

alteraçôes SCC e propilítica no pórfiro ll e microgranodiorito porfirítico, respectivamente, såo

muito parecidas às obtidas para as alterações similares que afetam o andesito basáltico.

6.2.2 Retações de fugacidades de espécies voláteis em biotita e muscovita

Para a reação de troca entre OH e F ou Cl em equ¡líbrio entre micas e fusöes ou

fases fluidas aquosas, podemos escrever a reaçäo:

Mica (OH) + HX e Mica (X) + H2O (Eq. 6.2)

em que X = F ou Cl. A constante de equ¡líbrio é dada por (e.9., Munoz, 1984):

log K = log (X¡iX6¡1)mica + log (aHzO/aHX) (Eq, 6.3)

em que X representa frações molares e a as atividades, assumindo mistura ideal entre OH,

F, Cl no sítio hidroxila das micas e estado padräo de H2O e HF. Considerando

adicionalmente o fenônemo de Fe-avoidance em biotita e uma mistura ideal simultânea

entre Mg e Fe2'nos sítios octaédricos e F e OH nos sítios de hidroxila, podemos escrever as

seguintes reações para biotitas (cf. Munoz, 1984):

log (XHF/XoH)ñi"u + log (/Hro/"fHF) = log K= 2.100rf + 1,523XÀ¡s + 0,416 Xnn + 0,2 Xsio (Eq.6.4)

e

log (XHcr/XoH).i* + log (lHrofHcù = log K = 5,151/T - 1,93XÀ¡g - 5,01

ro7

(Eq.6.5)



em que T é dada em'K, / se refere as fugacidades ê X¡yg, X¡n e Xsi¿ säo as frações

moleculares dos componentes flogopita, annita e siderofilita respectivamente, calculadas de

acordo com o proced¡mento de Gunow ef a/. (1980) e vál¡das para composições não muito

r¡cas em Li e/ou Ti. Estas equaçöes foram calibradas a partir de estudos experimentais de

equilíbrio obtidos para valores de pressão total de fluidos entre I e 2 kbar e intervalos de

temperatura entre ca. 4OO e740 "C (Ludington e Munoz, 1975; Munoz, 1984).

Munoz (1984) define adicionalmente valores de intercepto para F lV(F)l e Cl ilV(Cl)1,

úteis para efe¡tos de comparaçäo dos enriquecimentos relativos destas espécies voláteis em

micas, desconsiderando o efeito da temperatura nas equaçöes 6.4 e 6.5., como segue:

lV(F) = 1,523¡rn + 0,416 X¡n + 0,2 Xsi¿ - log(Xr/Xo¡).r"" (8q 6 6)

e

lV(Cl) = - 1,93xr¡s - 5,01 - log (Xc/XoH)mio (Eq. 6.7)

Analogamente, no caso de muscovita, o autor define para a troca OH-F:

log (Xr/XoH)',"" + log (Íazolîur) = log K= 21Q0fl + 1,52XMr + 0,42XF.- 0,11 XA (Eq 6.8)

e

lV(F) = 1,52¡"n + 0,42Xre - 0,11 XA - log (X¡/Xe¡) (Eq.6.9)

êm Çue X¡¡ls, X¡s ê Xa¡ säo as fraçöes moleculares de Mg, Fe e Al, respectivamente, nos

sítios tetraédricos.

Esta sistemática foi aplicada para os dados disponíveis para Cuajone. No entanto, os

resultados devem ser v¡stos com alguma cautela, uma vez que as informaçöes

microtermométricas sugerem que as pressöes de formaçäo das micas hidrotermais neste

depósito, são algo inferiores às pressões util¡zadas para a calibração dos equilíbrios

envolvidos.

O diagrama apresentado na Figura 6.19, mostra a boa correlação positiva entre os

teores medidos de F nas biotitas e as frações moleculares de flogopiia, que ilustra o

fenômeno de Fe-avoidance no caso das micas estudadas.
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Figura 6.19: Diagramâ Xrosopta vs F para biotitas hidrotermais da Mina Cuajone, ilustrando a correlação positiva
devida ao fenômeno de Fe-avoidance.

Na Figura 6.20 apresenta-se o diagrama com os resultados obtidos para os índices

de F e Cl em biotita, observando-se variaçöes mais significativas de lV(F), entre 2,0 e 4,5, e

bem restritas em lV(Cl), em torno de -3,5. Estes valores säo em geral similares aos obtidos

em diversos outros depósitos similares (e.9., cf. Munoz e Gunow, 1982; Juliani et a\.,2002).
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Nas Figuras 6.21 e 6.22 são apresentados diagramas log (ÍH?O|ÍHF) vs log

(fH2OllHCl) para biotitas, com valores calculados para temperaturas de referência de 350"

e 500oC, respectivamente, para efeitos de comparação. A primeira destas referências é a

que mais deve ser aproximar da situação real, uma vez que os dados microtermométricos

obtidos para o processo de biotitização sugerem temperaturas desta ordem ou um pouco

inferiores (cf. Capítulo Vlll). Assim, as melhores estimativas para log (/H2OffHCl) e log

UH2OIÍHF) correspondem aos intervalos 4,4-4,7 e 6,1-6,4, neste último caso com

predomínio de valores entre 6,1 e 6,2. Estes valores são similares aos obtidos para

diversos depósitos de Cu pórfiro, como os pórfiros Los Pelambres, Santa Rita e Bingham

(Selby e Nesbitt, 2000).

3.0 4.0 5.0 6.0

Log[/(Hzo)ff(Hcl)]
* alt. biotitização * alt. biotitização c/clorita

* alt biotitização c/anidrita * alf. propilítica

Figura 6.21: Diagrama Log[/(HzO)/f(HCl)] vs Log[/(H2O)/f(H01 para temperatura de referência de 350 "C para

as biotitas hidrotermais da Mina Cuajone,
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Figura 6.22: Diagrama Loglf(HzO)/l(HCl)l vs Log[/(H2Oyf(HÐ1 para temperatura de referência de 500 'C para
as b¡otitas hidrotermais da Mina Cuajone.

No caso das micas brancas, os teores em Cl são em geral muito baixos e mesmo

insignificantes na maioria dos processos de alteração hidrotermal e particularmente em

depósitos de pórfiro-Cu. De fato, entre os voláteis, apenas H2O e HF têm maior importância

nestes minerais. Na Figura 6.23 são ilustrados os resultados obtidos para lV(F) em micas

brancas, os quais são representados em funçäo do parâmetro mg#.

Os parâmetros lV(F) obtidos situam-se entre 1 ,5 e 2,5, observando-se um intervalo

de variação mais amplo no caso da sericitização do riólito. Valores similares foram obtidos

no caso da biotitização com clorita sobre andesitos basálticos, enquanto que as micas

associadas à alteração SCC destes apresentam valores tipicamente superiores, entre 2,1 e

2,4, implicando atividades de F algo maiores. Determinações de lV(F) em pórfiros de Cu são

escassas; para o caso do Cu pórfiro de Santa Rita, são reportados valores similares ou

pouco inferiores, entre 1 ,5 e2,0 (e.9., Jacobs, 1976 e Parry 1979).
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Figura 6.23: D¡agrama de correlação entre lV(F) vs mg# para micas brancas de d¡ferentes alterações no
andesito basáltico, riólito, pórf¡ro-ll e microgranodior¡to pórfìro da Mina Cuajone.
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CAPITULO VII

GEOQUIMICA DE ROCHAS E DAS ALTERAçÖES HIDROTERMAIS

As manifestações de alteraçäo e mineralizaçäo em mu¡tos s¡stemas Cu pórfiro säo o

resultado de processos mecånicos e hidrotermais com subsequente intemperismo. As

rochas destes depósitos revelam ter sido repetidamente fraturadas e alteradas, sendo que

as condições químicas e físicas de alteração mineral e deposição do minério têm mudado

através da historia geológica do sistema (Vikre in: John ef ai., 2010).

Para Dilles (rn: John et al.,2010) a intensidade de alteração hidrotermal pode ser

registrada pela mudança através de ganhos e perdas de componentes químicos de uma

rocha considerando-se um volume constante (ver, entretanto ltem 7.2.). Em sistemas de

pórfiros, como o estudado, a intensidade da alteração representada pela transferênc¡a de

massa, em geral diminui, de intensa a relativamente fraca, na seqüência das alterações

argilica avançada, sericítica, cáfcico-sódica e sódica, potássica, argilica intermediaria e

f inalmente propilítica.

Apresenta-se e discute-se a seguir dados geoquímicos representativos para

elementos maiores, menores e traços em rocha total. As análises químicas obtidas, bem

como dados normativos e alguns parâmetros petroquímicos específicos, são apresentados

nas Tabelas (7.1 e 7.2), Anexo 7. Este capitulo é dividido em duas partes: em uma primeira

(geoquímica geral) são discutidos aspectos litogeoquímicos mais convencionais, relativos à

caracterização das assinaturas geoquímicas das rochas estudadas, enfatizando-se nesta

parte as características das rochas "inalteradas" ou pouco alteradas, denominadas neste

trabalho como precursoras, enquanto que na segunda parte, encontram-se informações

relativas à geoquímica da alteração hidrotermal propriamente dito, enfaiizando-se as

assinaturas geradas pelos processos de alteraçäo sobre as rochas precursoras, através de

ganhos e perdas relativos de elementos típicos. Como ficará evidenciado, a avaliação e o

tratamento de dados geoquímicos em variedades de rochas submetidas a graus e tipos

variáveis de alteraçåo hidrotermal pode ser tarefa bem complexa.

7.1 Geoquímica geral

A identificação de potenciais rochas precursoras na Jazida de Cuajone foi tarefa

particularmente difícil, uma vez que a grande maioria das amostras disponíveis apresenta

algum grau, mesmo que reduzido, de alteração hidrotermal, A seleção de amostra
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representaiivas de potenciais rochas precursoras foi efetuada cons¡derando análises

petrográficas (Capítulos lV e V), e ausência de evidências mais marcantes de processos de

alteraçâo nas análises químicas, ou seja valores satisfatórios para a perda ao fogo e/ou para

teores nos elementos mais voláteis quantificados e/ou para alguns elementos associados

d¡retamente ao processo de alteração e ainda para os resultados normativos (e.9., álcalis,

Cu, presença e quantidade de corundum normativo, cf. Tabelas de dados 7.1 e 7.2, anexo

7). Assim, foram consideradas potencialmente precursoras um andesito basáltico, um pórfiro

ll, um riólito e um microgranodiorito. Adicionalmente, obteve-se uma amostra representativa

de um andesito basáltico (ReO muito pouco alterado da iazida, a qual foi gentilmente cedida

pela Dra. Mamani do lnstituto Geológico Minero Metalúrgico do Perú (INGEMMET).

Na prática, as informaçöes geológicas disponíveis não permitem afirmar exatamente

se as rochas ora definidas como "precursoras" são de faio precursoras ou "potencialmente

precursoras". É necessário lembrar que a construçäo do sistema magmático Cuajone

certamente envolveu diversos episódios extrusivos e intrus¡vos rasos e no caso dos andesito

basálticos, por exemplo, a espessa espessura do pacote extrusivo (ca. 800 m, cf. Capítulo

lV) implica em diversos episódios de extrusåo de lava, näo podendo ser assegurado que

uma determ¡nada rocha alterada hidrotermalmente teve como precursora exatamente a

amostra selecionada como tal.

Nos diagramas geoquímicos apresentados a seguir foram representadas todas as

análises disponíveis, destacando-se com legenda específica aquelas representativas das

rochas potencialmente precursoras, as quais devem, naturalmente, ser as únicas

consideradas potenc¡almente para identificar as ass,naúuras do magmat¡smo original. Ësta

estratégia permite visualização dos efeitos da alteração hidrotermal e em como eles afetam

a distribuìção dos pontos representativos de amostras alteradas nestes d¡agramas. Por

praticidade, amostras de rochas vulcânicas e amostras de rochas porfiríticas do complexo

plutônico ou subvulcânico foram consideradas juntas, uma vez que as últimas såo, de fato,

rochas colocadas em ambientes muito rasos e, sem informações geológicas precisas, pode

ser difícil identificar se determ¡nada amostra representa, por exemplo, um dique ou uma lava

propr¡amente d¡to.

7.1.1 Elementos ma¡ores e menores

A classificaçäo geoquímica geral nas rochas estudadas no diagrama TAS (Le Maitre

ef a/., '1989) é apresentada na Figura 7.1. Este mostra que as rochas estudadas

correspondem a rochas intermediárias a ácidas em termos dos teores absolutos de SiOz e
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plotam nos campos de andesito basáltico, andesito, traqui-andesito basáltico, dacito e riólito,

nestes últimos casos incluindo-se os microganodioritos, microtonalitos e micro quartzo

monzonitos de colocaçäo rasa (cf. Tabela 7.1, Anexo 7). As amostras consideradas

precursoras correspondem à traqui-andesito basáltico, andesito, dacito (e equivalentes

intrusivos ou subvulcânicos: microgranod¡oritos, microtonalitos e pórfiros) e riólito e são

rochas subalcálicas ou "subalcalinas" de acordo com alguns autores. De forma geral esta

classificação geoquímica guarda boa similaridade com os resultados modais, obtidos

previamente ao microscópio petrográfico.

Merece ser destacado que, com exceção de três amostras alteradas de andesitos e

uma de traquito, que plotam no limite ou mesmo no campo alcálico ("alcalino"), mesmo as

rochas alteradas hidrotermalmente mantém, grosso modo, a assinatura subalcálica original,

sugerindo que a alteração näo alterou de forma muito expressiva os teores dos elementos

considerados neste d¡agrama.

40 45 50 55 60 65 70 75

SlO2 (% em pe6o)

F¡gura 7.1. Diagrama TAS (% em peso dos óx¡dos representados, Le l\4a¡tre eú a/., 1989) para rochas

precursoras de alteradas hidrotermalmente da M¡na Cuajone. Símbolos: Amostras precursoras, símbolos

destacados: Estrela negra (referência), círculo negro che¡o, losangos vermelhos vazados, losango azul che¡o.

Amostras alteradas: circulos cinzentos vazados, cruzes roseas vazadas (varìedades plutônicas/subvulcånicas),

losangos róseas vazados, triângulos róseas vazados, losangos azu¡s claros cheios, cruzes verdes. Slmbolos

iguais (e/ou vazados), mas com tonalidades e d¡mensöes diferentes såo representat¡vos de amostras alteradas

der¡vadas da rocha precursora de referênc¡â (ver Tabela 7.1). Campos de classificaçãoì ('l): basalto picrítico, (2):

basalto, (3): andesito basáltico, (4); andes¡to, (5): dacito, (ô): traqui-basalto, (7): traqu¡-andesito basáltico, (B):

traqui-andesito, (9): traqu¡to/traqu¡-dac¡to, (10): riólito, (11): tefr¡to/basan¡to, (12) fono-tefrito, (13): tefr¡-fonoì¡to,

(14): fonolito, ('15): fo¡d¡to. Limite entre os campos alcálico ("alcalino") e subâlcál¡co ("subalcalino") extraldo de

lrv¡ne e Barâgar ('197'1).
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Considerando-se em maior detalhe as relações entre álcalis, expressos em óxidos, e

CaO, através do indice MALI [= (NazO+KzO)-CaO, cf. Frost et al., 2001 e Figura 7.21, as

rochas estudadas se classificam predominantemente como variedades cálcicas,

particularmente as rochas selecionadas como precursoras e as variedades intrusivas.

Entretanto, a amostra de traqui-andesito basáltico de referência situa-se já na área das

variedades álcali-cálcicas, mas bem próxima ao limite com o campo cálcico. Entre as rochas

alteradas algumas plotam no campo álcali-cálcico, outras no campo alcálico, estas últimas

com valores relativamente altos para o índice MALI.

60

SiO2 (% em peso)

Figura 7.2. Diagrama Na2O+K2O-CaO (indice MALI) vs SiOz (% em peso dos óxidos representados, Frost et al.,

2001) para as rochas precursoras e alteradas hidrotermalmente da Mina Cuajone. Símbolos para amostras

precursoras e alteradas como na Figura 7 .1 .

As amostras estudadas correspondem mais tipicamente a rochas das séries calcio-

alcalinas expandidas, caracterizadas, comparativamente às rochas das séries toleíticas,

pelos teores tipicamente mais elevados em AlzO¡ nos termos relativamente mais máficos (16

- 21 % em peso, eg. Middlemost, 1975, ver também Tabela 7.1, Anexo 7). No entanto, nota-

se que as amostras potencialmente precursoras mais máficas de Cuajone (traqui-andesito

basáltico e andesito) apresentam paralelamente um certo enriquecimento em FeO e plotam

próximo ou mesmo sobre a linha divisória entre os campos que caracterizam as séries

toleítica e cálcio-alcalina mais típicas no diagrama AFM (Figura 7.2).

Esta assinatura particular também fica bem registrada no diagrama fe# vs SiOz de

Frost ef al. (2001), que ressalta o caráter relativamente rico em Fe de parte das amostras

estudadas. De fato, o traqui-andesítico basáltico de referência, bem como o andesito e o

riólito selecionados como precursores, plotam no campo ferroano, proximamente ao limite
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com o campo magnesiano. As rochas plutônicas/subvulcânicas variavelmente alteradas,

bem como os pórfiros (precursor e variedades alteradas), por sua vez, são tipicamente

magnesianos.

Entre as séries cálcio-alcalinas clássicas, as rochas da Jazida de Cuajone são

caracterizadas pelas suas afinidades com as séries de baixo a médio K, esta última com

assinatura preponderante (Figura 7.3).

FeOr
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0.0 0.1 0.2 0.3

Na2O+K2O
Mgo

Figura 7.3. Diagrama AFM (% em peso dos óxidos representados) para as rochas precursoras e alteradas

hidrotermalmente da Mina Cuajone, Linha divisória entre os campos das séries toleíticas e cálcio-alcalinas

extraído de lrvine e Baragar (1971). Símbolos para amostras precursoras e alteradas como na Figura 7.1.
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Figura 7.4. Diagrama fe# vs SiOz (% em peso dos óxidos, Frost ef a|.,2001) para as rochas precursoras e

alteradas hidrotermalmente da Mina Cuajone. Símbolos para amostras precursoras e alteradas como na Figura

7.1.
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Figura 7.5. Diagrama KzO ys SiOz (Peccerillo e Taylor, 1976) para as rochas precursoras e alteradas

hidrotermalmente da Mina Cuajone. Símbolos para amostras precursoras e alteradas como na Figura 7.1 .

Assim, de forma bem geral, as características geoquím¡cas das rochas estudadas,

considerando-se particularmente a amostra de referência e as amostras selec¡onadas como

precursoras, säo similares, talvez à exceção do seu caráter algo mais r¡co em Fe, às

observadas para rochas vulcânicas e plutônicas que caracter¡zam o magmatismo Eoceno

inferior e precoce de margem ativa da Cordilheira Andina (e.9., Wilson, 1989, ver também

Pitcher et a\.,1995).

Não obstante, vale a pena salientar que mesmo a amostra (Refl "inalterada" cedida,

apresenta algum coríndon normativo (cf. Tabela 7.1) e que, de fato, as únicas amostras

desprovidas de coríndon normativo são W-2, além da amostra W-3 de andesito basáltico

selecionada como potencialmente precursora, são as amostras associadas às alterações

denominadas propilítica e "biotitizaçäo". A amostra E-3 corresponde adicionalmente a única

amostra do conjunto que apresenta teores muito significativos de olivina normativa. Em

parte estes resultados podem decorrer dos valores para a razâo Fe3*/Fe2* selecionados para

os cálculos normativos.

7.1.2 Elementos de transição

Os elementos de transição incluem elementos com valências e comportamentos

geoquÍmicos distintos. O T¡ é tetravalente, com comportamento mais tipicamente

incompatível no manto, já que é um HFSE, enquanto V e Cr são trivalentes e compatíveis e

Mn, Co, Ni, Cu e Zn säo bivalentes e compatíveis (e.9., Rollinson, 1993).
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Cu e Zn em especial são demonstradamente mu¡to móveis em ambientes sujeitos à

alteração hidrotermal (e.9., Langmuir et al., 1977). Os valores medidos para Cu em Cuajone

são muito variáveis, desde ca.9 a 80 ppm nas amostras menos alteradas, W-3 e Ref,

respect¡vamente, até ca. 79000 ppm no hidrotermalito (H-1) que representa o grau mais

intenso de alteração. De fato, em diversas amostras, o Cu aparece em quantidades de

elemento menor, com valores entre ca, 0,10 a 0,99 em % em peso de óxido (cf. Tabela 7.1),

Os valores de Zn também são bem variáveis, alcançando ca. 650 ppm em uma amostra de

andesito basáltico com alteração hidrotermal SCC. Embora näo destacada, existe alguma

correlação positiva entre estes elementos.

Na Figura 7.6 apresenta-se um diagrama que compara os teores dos elementos de

transição quantificados com os valores típicos de condritos. A tendência geral de

comportamento dos elementos considerados evidencia uma tendência suave de decréscimo

de Sc, Ti para Ni, de ca. duas ordens de grandeza superior, relativas ao condrito, para Ti, a
ca. três-quatro ordens de grandeza inferiores para o Ni, tendência que é marcada no entanto

por uma forte anomalia negativa de Cr.

Padrões como o apresentado são muito s¡milares aos padröes considerados mais ou

menos típicos para basaltos MORB e são explicados pela fixação preferencial de Ni e Cr em

olivina e clinopiroxênio + espinélio na fonte, respectivamente (c/. Langmuir et at., 1977:

Rollinson, 1989). Assim, como observado para basaltos MORB (e.g., Langmuir et al., 1977),

Cu e Zn mostram-se enriquecidos e, mas no caso de Cuajone, o Cu alcança

enriquecimentos relativos bem superiores, de quase três ordens de grandeza em relação ao

condrito nas amostras mais intensamente alteradas.

É interessante observar, que no caso dos andesito basálticos, as amostra
precursoras apresentam graus de enriquecimento em relaçåo ao condrito bem superiores de

Sc, Ti, V, Mn e Fe e bem a moderadamente inferiores de Cu e Zn, quando comparadas as

amostras alteradas hidrotermalmente, um comportamento também observado no caso de

Cu e Zn quando såo comparados os riólitos precursores e os alterados.
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Figura 7.6. Padrões para elementos de transição normalizados pelo condrito para as rochas precursoras e

alteradas hidrotermalmente da Mina Cuajone. Parâmetros de normalizaçäo de Langmuir et al. (1977 , ver também

Rollinson, 1989). Símbolos para amostras precursoras e alteradas como na Figura 7.1.

7.1.3 Elementos traços e terras raras

O comportamento dos elementos traços, incluindo os elementos terras raras, nas

rochas precursoras e alteradas da Jazida de Cuajone é discutido a seguir com base em

padröes multielementais normalizados. Os dados analíticos obtidos são apresentados na

Tabela 7.2, Anexo 7.

São apresentados nas Figuras 7.7 e 7.8 padröes típicos normalizados, às

composições médias condríticas e dos basaltos de cadeias meso-oceânicas (MORB),

conforme Thompson (1982) e Pearce (1983), respectivamente. Este procedimento facilita

algumas comparações já que estes diagramas enfatizam cada qual algumas características

part¡culares.

No primeiro diagrama ficam evidenciados os enriquecimentos relativos superiores a

três ordens de grandeza para os metais alcalinos, Ba e Th e similar a três ordens de

grandeza para os elementos HFSE, Sr e P. Os padrões para as rochas mais máficas

precursoras (traqui-dandesito basáltico e andesito) mostram variaçöes suaves, com

enriquecimentos relativos progressivamente decrescentes na seqüência dos elementos

considerados, com anomalias negativas menores em Sr e Hf. Anomalias negativas fortes

em Nb e Ta, como esperado para ambientes de margens ativas (e.9., Thompson, 1982',

Pearce, 1983; Wilson, 1989), säo muito bem marcadas, näo somente nestas, mas em todas

120



as amostras analisadas; no entanlo merece ser destacado que a amostra de referência

apresenta os maiores teores em Nb. No extremo silícico, a amostra precursora de riólito

apresenta maiores graus de enriquecimento relativo em álcalis, Ba, Sr, La e Zr e menores

para os demais elementos. Anomal¡as negativas bem marcadas para Sr, P e Ti são típicas,

como esperado para rochas félsicas com estas composiçöes, e normalmente interpretado

como resultantes de cristalização fracionada a partir de fusöes originais mais primitivas. As

rochas de composições intermediárias (microgranodioritos, microtonalitos e pórfiros)

notadamente näo apresentam estas últimas anomalias e, por outro lado, mostram anomalias

positivas bem marcadas de Zr em seus padrões.

As amostras representativas de andesito basálticos alterados em geral mostram

padröes com graus de enriquecimento relativo algo superiores aos das rochas precursoras

e, pelo menos em princípio, poderiam indicar que o processo de alteração hidrotermal

ocasionou a entrada preferencial destes elementos ou, alternativamente, que as rochas

precursoras específicas já eram, de fato, originalmente mais enriquecidas.
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F¡gura 7.7. Padröes multielementares normalizados pelo condrito para as rochas precursoras e alteradas

hidrotermalmente da Jaz¡da de Cuajone. Paråmetros de normâlização extraídos de Thompson (1982). Símbolos

para amostras precursoras e altefadas como na Figura 7,1.

Relaçöes elementais similares, com destaque para as anomalias negativas típicas de

Nb e Ta, podem ser deduzidas a partir do diagrama multielementar normalizado pelo MORB
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(Figura 7.8.), com graus de enriquecimentos relativos ao MORB entre duas e três ordens de

grandeza para os elementos mais móveis e infer¡ores para os elementos de comportamento

relativamente mais imóvel. Em geral o padrão observado, particularmente para as rochas

consideradas precursoras, é muito similar aos obtidos para rochas vulcânicas

composicionalmente similares e representat¡vas do magmatismo recente na reg¡ão peruana

da Cord¡lheira dos Andes (e.9., Pitcher, 1985; W¡lson, 1989). Uma interpretação

normalmente extraÍda deste tipo de diagrama associa parte importante dos elementos mais

móveis, além de parte menor de terras raras leves, ao enriquecimento na área fonte destes

elementos, que seriam para aí transportados por fluidos associados à zona de subducçäo

(e.9., Thorpe et a|.,1984).
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F¡gura 7.8. Padrôes mult¡elementares normalizados pelo MORB para as rochâs precursorâs e alteradas

h¡drotermalmente da Mina Cuajone. D¡agrama e parâmetros de normal¡zação de Pearce (1983). Símbolos para

amostras precursoras e alteradas como na Figura 7.1.

Os padrões para os elementos terras raras são apresentados na Figura 7.9, os quais

mostram enriquec¡mentos relativos que variam entre 5 e 200 vezes o condrito para os

elementos leves e, entre 2 e 30 vezes para os elementos mais pesados. Desiaca-se em

todas as amostras analisadas, inclusive as representativas das rochas mais félsicas

estudadas, a ausência de anomalias negativas significativas de Eu, uma característica

também bem comum ao vulcanismo em ambientes de margens ativas.
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Considerando-se as amostras selecionadas com precursoras, o traqui-andesito

basáltico de referência apresenia menor fracionamento das terras raras leves e maior

concentração de terras raras pesadas quando comparado com o andesito analisado, com

razões Lar/Smru de 2,0 e 2,7 e La¡fYb¡ de 5,1 9,1, respectivamente. O riólito e o pórfiro,

apresentam o maior grau de frac¡onamento entre as terras raras e leves e destas com as

pesadas, com valores La¡/Sm¡ de 8,1 e 3,5 e Lar./YbH de 21,5 e 14,3, respectivamente. No

caso do riollito observa-se, adicionalmente, forte fracionamento entre as terras raras

pesadas, observando-se progressivo aumento dos valores normalizados do Ho para o Lu.

As rochas intermediárias, incluindo as variedades plutônicas/subvulcânicas, apresentam

padröes bem suaves, com enriquecimentos relativos intermediários. Chama a atençäo, um

fato também destacado nos diagramas apresentados nas Figuras 7.7 e 7.8 uma separaçäo,

melhor marcada nos terras raras médios e pesados entre as rochas mais máficas por um

lado (traqui-andesito basált¡co, andesito e variedades alteradas) e intermediárias ou félsicas

(riólito e pórf¡ros, precursores e variedades alteradas e microgranodioritos e microtonalitos

variavelmente alterados). Os microgranodioritos e microtonalitos e, em parte os pórfiros,

apresentam, adicionalmente, padröes com graus de fracionamento muito similares às

variedades andesíticas alteradas, com uma tendência a estabilizar os valores dos terras

raras pesados em um patamar comum. No entanto, estas últimas mostram graus de

enriquecimento relativo bem superiores.
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F¡gura 7.9. Padrões de elementos terras raras para as rochas precursoras e alteradas h¡drotermalmente da M¡na

Cuajone. Normal¡zação segundo Boynton (1984). Símbolos para amostras precursoras e alteradas como na

Figura 7.1.

7.1.4 Outros elementos

Outros elementos que merecem destaque säo os voláteis. Em geral, mesmo as

rochas alteradas apresentam valores bem destacados para a perda ao fogo, por exemplo

entre ca. 1,0 e 2,5 % em peso para as rochas menos alteradas e precursoras, alé ca.7,0 o/o

em peso no caso de alguns microgranodioritos (cf Tabela 7.'1 , Anexo 7).

Entre os voláteis foram analisados por FRX, Cl, F e S (-labela 7.2, Anexo 7). Os

valores de CI e F em geral s¡tuam-se abaixo dos limites de detecção, respectivamente de 50

e 500 ppm. No caso do Cl, apenas três amostras alteradas de andesitos apresentam valores

superiores, entre ca. 90 e 140 ppm; já no caso do F, alguns andesitos, microgranodioritos e

riól¡tos alterados hidrotermalmente apresentam valores entre 500 e 1100 ppm. O S, por sua

vez, ocorre em concentraçöes moderadas a altas na maioria das amostras, particularmente

nas alteradas, com valores entre 1000 e 12500 ppm e, de fato, em diversas amoslras com

alteração hidrotermal, o S, a exemplo do Cu, discutido no item relativo aos elementos de

transição, aparece em quantidades de elemento menor, alcançando valores de até 1,25 o/o

em peso. Apenas uma, entre as amostras analisadas, o andesito basáltico alterado G-1 ,

apresenta valor abaixo do limite de detecção deste elemento (550 ppm). Como esperado,

existe uma boa correlação positiva entre os valores medidos para S e Cu (cf. T abela 7.2,

Anexo 7).

Elementos adicionais de interesse, como Ag, Au, infelizmente não puderam ser

quantificados. Mo foi determinado em algumas amostras, aparecendo em quant¡dades

variáveis, desde ca, 1 alé ca. 120 ppm em uma amostra de andesito basáltico alterado. As

concentrações de U e Pb são em geral superiores nas amostras com alteraçäo hidrotermal,

alcançando máximos de ca. 3,6 e 40,0 ppm, respectivamente no hidrotermalito (cf. Tabela

7.2, Anexo 7).

7.2 Geoquímica da alteração hidrotermal

O estudo geoquímico de produtos de alteração hidrotermal e a identif¡cação mais

precisa do comportamento de elementos químicos afins é um tema de grande

complexidade, uma vez que tratamos de sistemas abertos e poucos säo os controles

experimentais quantitativos e/ou geológ¡cos reais que permitam avaliar e/ou modelar com

adequaçäo estes processos de forma quantitativa (ver exemplos e discussöes em Ague ef
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a/., 1996; Brimhall e Dietrich, 1987, entre outros, e em Bouzari e Clarck, 2006, para o caso

de um pórfiro similar no Chile).

No caso da Jazida de Cuajone estudada neste trabalho, a situação não é diferente.

Os principais problemas encontrados se relacionam aos fatos de que (1) a maioria das

amostras disponíveis apresenta algum grau de alteraçäo hidrotermal, mesmo as

selecionadas como potencialmente precursoras; (2) não foram encontradas situaçöes

favoráveis na jazida que permitam assegurar indubitavelmente qual foi a rocha precursora,

inalterada, que resultou na amostra alterada hidrotermalmente ora estudada, situaçäo

comum em grande parte dos jazimentos de pórfiros de Cu, inclusive devido aos grandes

volumes envolvidos.

Com estas ressalvas em mente, apresenta-se a seguir uma discussäo geral

qualitativa, seguida de um exercício semi-quantitativo pelo menos, relativo às transferências

de massa no sistema Cuajone.

7.2.1 Transferências de Massa: Análise Qualitativa

A análise qualitativa dos processos de transferência de massa durante a alteração

hidrotermal de uma determinada rocha precursora pode ser efetuada através da análise de

ganhos e perdas relativos de massa dos elementos e/ou óxidos envolvidos, os quais ficam

bem evidenciados em diagramas em que se plotam as razöes entre as concentraçöes

elementais expressas em elementos ou óxidos da rocha alterada e da rocha precursora

(Cnrt/Cp,").

Utiliza-se destes diagramas de enriquecimento/empobrecimento relativos (e.9.,

Brimhall ef a/., 1988; Ague, 1994; Rollinson, 1993) para uma avaliação do comportamento

dos elementos quantificados. São apresentados resultados para quatro casos selecionados,

os quais ilustram mais adequadamente o processo de alteraçäo na jazida estudada,

conforme detalhados a seguir. Por facilidade de visualização, as razöes entre as

concentraçöes do produto de alteraçäo e da rocha potencialmente precursora são expressas

em escala logarítmica e, portanto, valores positivos representam ganhos de massa no

produto de alteração, enquanto os valores negativos significam perda.

7 .2.1.1 Caso I : alteração forte de tipo SCC (arg¡lominerais-sericita-carbonatos-
cloritas) de andesito basált¡co.

Para o estudo deste caso, foram utilizadas as amostras W-3, como potencial

precursora, e C-2, amostra alterada hidrotermalmente (Tabelas 7.1 e 7.2). A amostra de
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traquÊandesito basáltico de referência não foi utilizada devido as suas características

geoquímicas algo particulares (cf ltem 7.1) e por razões de compatibilidade dos elementos

analisados.

Na Figura 7.10 ilustram-se as razões entre as concentraçöes dos elementos mais

típicos selecionados, incluindo a perda ao fogo (LOl), para precursor e produto de alteração.

Neste diagrama verifica-se que, entre os elementos maiores e menores, houve perdas

relativas, em ordem decrescente, de Na, Fe, Ca, Si e P, e ganho relativo em LOl, Mg, Mn, K,

Al e Ti, além de voláteis. As perdas mais signifícativas foram de Na e Fe, enquanto os

ganhos mais importantes foram de LOl, Mg e Mn. Entre os elementos traços, houve perdas

de Ba, Pb e Th (mais significativas) além de ETRL, Zr, Nb, Sr e U e ganhos de Cu, Mo, Zn e

S (mais signif¡cativos), além de Rb, V e Ga.

7.2.1.2 Ceso 2: alteraçäo forte, pervasiva de t¡po potássica (feldspato potássico-
sericita-quartzo) de andesito basáltico.

Neste caso foram utilizadas as amostras W-3 (potencial precursora) e o

hidrotermalito (amostra H-1). O respectivo diagrama é apresentado na Figura 7.11. Neste

diagrama ficam bem evidenciados ganhos relativos significativos em Si, K, S, Rb, Ba,

elementos HFS, Cu, S, U e Th e perdas mais pronunciadas em Ca, Mn, Mg, Fe, Ti, P, Sr e

V. É interessante observar, comparativamente ao caso da alteraçäo denominada SCC,

analisada no caso anterior, a inversão dos comportamentos de Ti, Al, Mn e Mg entre os

elementos maiores, do V, da maioria dos elementos HFS, além de Th e U, entre os

elementos traços.

7.2.1.3 Caso 3: alteração forte, de tipo sericiticação (seric¡ta-quartzo-pirita) de
riólito,

Este caso é ilustrado utilizando-se as amostras representativas K-2 (potencial

precursora) e O-1 (potencial produto de alteraçäo). O diagrama de ganhos e perdas relativos

é apresentado na Figura 7.12. Os resultados sugerem alguns contrastes interessantes com

os casos anter¡ores, particularmente devido aos ganhos bem marcados em Fe, Ti, Al, Mn, P,

S, Sr, Ga, Y e terras raras médias e pesadas e perdas mais marcadas de Na, Ca, Mg, Zn,

Mo, Pb, Th e U. É interessante notar que, embora tenham havido ganhos significativos de

Cu, V e S, porém em ordens de grandeza inferiores aos observados nos casos anteriores,

elementos como Zn e Mo tiveram as suas concentraçöes reduzidas no processo de

alteração hidrotermal em riólito, sugerindo que foram remobilizados para fora do sistema.
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7.2.1.4 Cã,so 4: alteração moderada, SCC (quartzo-ser¡c¡ta-ca¡bonatos-clor¡tas), em
var¡edade de pórfiro.

O último caso apresentado neste trabalho trata da alteração de variedades de

pórfiros. Foram selecionadas as amostras Q-3 e O-2 como potenciais rochas precursora e

produto de alteraçäo hidrotermal. O diagrama de perdas e ganhos relativos é apresentado

na Figura 7.I 3. Neste, ressalta-se que o processo de alteração resultou em perdas mais

significativas de Na, Ca, Mg, P, Ti, Sr, elementos terras raras e Pb e ganhos significativos de

Fe, K, LOl, S, Rb, Cu, Zn e Mo.

A análise integrada dos exemplos acima expostos revela, como esperado, que todos

os produtos de alteraçäo apresentam ganhos significativos de K, Rb, Cu, S e LOI e perdas

de Ca e Na. Ganhos de Fe são observados apenas nos casos 3 e 4, enquanto que ganhos

de Mg são mais típicos da alteração por SCC. É interessante observar que ganhos

expressivos de Mo nos casos 1, 2 e 4, mas perda significativa no caso 3, comportamento

similar ao observado no caso de Zn e que, à exceçåo do h¡drotermalito representativo de

forte alteração potássica de andesito basáltico precursor, observa-se sempre perda relativa

de Th, U e Pb nos produtos de alteraçåo. No caso das terras raras observa-se que no caso

2 todas, incluindo Y, estão relativamente mais concentradas no produto de alteração

hidrotermal.

7.2.2 TtansÍerências de Massa: Uma análise sem¡-quant¡tativa

Processos de transferência de massa e variações composicionais entre amostras de

precursoras e alteradas podem ser convenientemente analisadas do ponto de vista

guantitativo no caso de situações geológìcas adequadas e bem controladas, através de

balanço entre as massas envolvidas, um método extremamente em geral consistente (e.9.,

Brimhall ef a/., 1988; Rollinson, 1993; Ague, 1994, Albarède, 1995). Considerando as

dificuldades inerentes à jazida enfocada, apresentar-se-á, neste item, um ensaìo

relativamente simples para as rochas estudadas, baseado essencialmente nos trabalhos

ac¡ma referidos. Métodos quantitativos mais sofisticados, embasados em procedimentos

estatísticos mais precisos são discutidos entre outros por Ague e Van Harsen (1998); tais

métodos nåo podem ser aplicados no caso atual, no entanto, devido principalmente a

limitação da amostragem, particularmente das rochas precursoras.
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Uma das dificuldadss para a análise quantiiativa é a necessidade de uma referência

insensível ao processo; ou seja, um valor de concentraçäo que permanece inalterado

quando se comparam mater¡a¡s precursores e produtos (cf. discussåo em Ague, lg84 e

Philpots e Ague, 2009, entre outros). Nos processos ligados à alteração hidrotermal,

alteraçöes de volume e massa såo igualmente esperados (ver entretanto Davis, 2010) e,

assim, as concentraçöes dos elementos químicos imóveis aos processos (elementos

conservativos), cuja concentração no produto é similar à concentração no precursor, são

mais tipicamente utilizadas como referência.

A vantagem deste método é que pode ser aplicado basicamente em qua¡squer

casos, que envolvam ou não mudanças de volume e/ou de massa. Por outro laclo, a

identificação de elementos imoveis, se é que algum elemento pode ser considerado imóvel

ou pelo menos aproximadamente imóvel durante o processo de alteração em estudo, é o

ponto mais crifico. Normalmente, os elementos HFS (incluindo-se, entre eles, os terras

raras) såo mais tipicamente usados como referência na análise destes processos, mas

mesmo estes, dependendo do ambiente, dos fluidos, dos parâmetros intensivos e do tipo de

alteraçäo, podem sofrer mudanças s¡gnificat¡vas na sua concentraçáo (e.9., Chaffe, 1982a).

A alteraçäo relativa de massa entre as rochas precursora e alterada pode ser

descrita na forma:

, mn --'' vn x pn -V'' , p'
éI'lt_þ' m'' Vt'x pt' (Eq.7.1)

Em que m, V e p representam massa, volume e densidade e os superescritos A e P

representam rocha alterada e rocha precursora, respectivamente.

Admitindo-se como plausível que um elemento imóvel (i) foi identificado, as leis de

balanço de massa nos fornecem (cli Albarède, 1995; Philpots e Ague, 2009):

9L=vn'PnCi V' , p'' (Eq. 7.2)

em que C representa concentraçäo medida.

Combinando as equaçöes 7 .1 e 7 .2, podemos escrever (Ague, I 994):

t*, =too"(S-t)
(Eq. 7.3)



Esta equaçäo nos permite estimar, a partir das concentraçöes quantificadas de

elementos (i), que apresentaram comportamento conservativo durante o processo de

alteração, a transferência total de massa em porcentagem para a rocha alterada no

processo.

Uma equação similar pode agora ser derivada para a mudança de massa para cada

elemento 0) individualmente, cujas concentrações são conhecidas (Philpots e Ague, 2009)

na forma:

( c!' ,cl I
Â¡ø = l00xl =+-1 Ir I C!'xC' lt/ê

CÀ Lm +7

1=100xi.
C: (Eqs. 7.4a,b)

Estas equações podem ser aplicadas para estimar as mudanças totais e indiv¡duais

de massa, conforme discutido e ensaiado a seguir.

A partir das equaçöes 7.3 e 7.4b podemos estimar e traçar contornos de igual

percentual de transferência de massa nos diagramas que representam as razões de

concentração de amostras precursoras e alteradas. Este procedimento foi utilizado para

desenhar os contornos apresentados nas Figuras 7.1O a 7.13. Para os cálculos efetuados,

foram considerados, de forma algo arbitrária, como elementos conservativos os terras raras

médios e/ou pesados nos casos 1,2 e 4, selecionando-se aqueles de número atômico par

pela maior precisäo analítica. No caso 3, envolvendo riólitos, entretanto, devido ao fato de

que padröes de terras raras para a amostra considerada precursora serem algo inus¡tados,

com fracionamento expressivo no intervalo dos terras raras pesados (Yb¡>Er¡>Dy¡, cf

Figura 7.9), preferiu-se utilizar como elemento conservativo o Zr.



Caso 1:
Amostras W3(Pre) e C2(Alt)
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Figura 7.10. Diagrama de ganhos e perdas relativos para alteração SCC de andesito basáltico. Os contornos de

igual percentual de ganhos/perdas foram estimados considerando-se os elementos terras raras pesadas como

referência de elementos conservativos. Ver fundamentos e discussão no texto.

Figura 7.11. Diagrama de ganhos e perdas relativos para alteraçäo (potássica) forte de andesito basáltico. Os

contornos de igual percentual de ganhos/perdas foram estimados cons¡derando-se os elementos terras

raras pesadas como referência de elementos conservativos. Ver fundamentos e discussäo no texto.
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Caso 2:
Amostras W3(Pre) e Hid(Alt)
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Caso 3:
Amostras K-2(Pre) e O-1 (Alt)
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Figura 7'12. Diagrama de ganhos e perdas relativos para alteração (sericitização) de riólito. Os contornos de
igual percentual de ganhos/perdas foram estimados considerando-se Zr como referência para elemento
conservativo. Ver fundamentos e discussåo no texto.

Figura 7.13. Diagrama de ganhos e perdas relativos para alteração SCC de pórfiro. Os contornos de igual
percentual de ganhos/perdas foram estimados considerando-se os elementos terras raras pesadas como
referência de elementos conservativos. Ver fundamentos e discussão no texto.
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Com base nas formulações utilizadas, cons¡derando-se, no entanto as l¡m¡taçöes

inerentes dos procedimentos de balanço de massa aplicados ao sistema Cuajone e a

questäo relativa do real caráter conservativo dos elementos selecionados como ¡móveis, os

resultados obtidos pela aplicação da equaçäo 7.44 sugerem que, no caso 1, representat¡vo

de alteração SCC de andesito basáltico, houve transferência de massa de ca. 12 o/o pâta o

produto da alteraçäo, enquanto que no caso 2, representativo de forte alteração potássica, a

rocha alterada teria perdido aproximadamenle 31o/o de massa em relação à rocha

precursora. Os valores no caso I não säo considerados ligeiramente compatíveis com base

em estimativas similares obtidas por Bouzari e Clark (2006) para o Cu pórfiro de Cerro

Colorado que determinou ca. 8o/o paÂ este tipo de alteração. Em ambos os casos

analisados de alteração moderada de rochas mais félsicas (riólito e pórfiro, casos 3 e 4) os

resultados obt¡dos sugerem que houve transferência de massa da ordem de ca. 30 e 20 o/o,

respectivamente, para o produto de alteraçäo.

Conhecendo-se as densidades do precursor e da rocha gerada pelo processo de

alteraçäo e admitindo-se que a as razões entre as porosidades entre ambos não diferem

significativamente, podemos estimar a mudança total de volume que houve no processo

(e.g., Ague, 1994) No entanto, por questöes de limitaçäo amostral, näo se conseguiu

determinar as densidades para algumas das amostras utilizadas nos casos analisados.

r32



CAPITULO VIII

PETROGRAFIA E MICROTERMOMETRIA DE INCLUSÕES FLUIDAS

No estudo dos depósitos de Cu pórfiros tem havido um contínuo debate sobre a

origem dos meta¡s, se eles foram derivados da cristalização do magma ou lixiviados das

rochas encaixantes por fluidos convect¡vos e depo¡s depos¡tados na porção superior do
pluton. Em numerosas ocasiöes tem-se demonstrado uma origem magmática para os

metais (Rusk et al. 2008, Ulrich et a|.2002).

O estudo das inclusöes fluidas tem representado papel muito importante para o
conhecimento da origem do cobre e, sobretudo, para os significados da variabilidade da

natureza dos fluidos de origem magmática no espaço vertical dos sistemas cu pórfiro. A
presença de fluidos aquosos (fluidos hidrotermais) dentro e adjacentes às intrusöes pouco

profundas é bem conhecida, e seu estudo é desenvolvido considerando-se essencialmente

o sistema H2o-Nacltco2. como destacado por Hedenquist (1995), esse fluido pode exist¡r

como fase supercrítica em condiçöes de altas pressões e temperaturas.

As características dos fluidos exsolvidos diretamente do magma variam com a
profundidade de colocação do pluton. Considerando-se os intervalos de pressão e

temperatura para intrusöes em pouca profundidade, com a cristalizaçäo do magma podem

ser exsolvidos fluidos de baixa densidade, com características de vapor. para um corpo

intrusivo de profundidades intermediárias, a cristalizaçäo pode permitir a separação ou de

um fluido com características de vapor com densidades intermediárias ou mesmo de duas

fases fluidas coexistentes, sendo uma constituída por vapor e outra por líquido hiper-salino
(Bodnar ef a/., 1995, Heinrich, 2007). A fase líquida terá uma densidade maior do que a do

vapor, porém tende a permanecer em profundidade, enquanto que a dinâmica do vapor

causará sua separação e ascensão a partir da regiåo do magma e do líquido hipersalino
(Hedenquist e Richard, 1998, Heinrich, 2007). A salmoura e o vapor podem coexistir desde

as condiçöes do so/rdus dos plútons pouco profundos e os fluidos de baixa densidade têm

uma capacidade significativa para transportar metais (e.9., Heinrich ef a/., 1999).

O estudo das inclusöes fluidas constitui uma das evidências mais sólidas sobre a
origem magmática dos metais nos pórfiros de cobre. Uma inclusão fluida de origem

magmática é definida como o fluido aprisionado constituído essencialmente de componentes
que em ceÍo momento estiveram dissolvidos na fusão e que em algum tempo da sua

história alcançaram o equilfbrio com os minerais e/ou a fusão em condições magmáticas
(Bodnar, 1995). No entanto, durante sua captura, o fluido pode não ter estado em equilíbrio
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com os minera¡s e/ou a fusäo nas condiçöes magmåticâs, já que as inclusões fluidas de

origem magmática nos Cu pórfiros formaram-se em temperaturas mais baixas que as

magmáticas e em distâncias consideráveis da posição do sistema magmático e, portanto,

das condições originais. Assim, em muitos casos provar a origem magmática de inclusöes

fluidas resulta difícil ou ìmpossível, mas sua origem pode ser inferida a partir da ocorrência,

paragênese, composição química e isotópica, assim como das temperaturas de

homogeneização das inclusões (Bodnar, 1995).

O estudo das inclusöes fluidas no Pórfiro-Cu Cuajone foi realizado para estabelecer

as variações espacial e iemporal da temperatura e salinidade dos fluidos hidrotermais, pela

comparaçäo das características dos fluidos associados às diferentes assembleias que se

colocaram nas rochas encaixantes ou mesmo no próprio pórfiro. Estas características foram

de grande importância para esclarecer a historia hidrotermal de Cuajone, sobretudo o

processo de biotitização, assim como para ident¡ficaçâo dos fatores que determinaram a

mineralização de cobre.

8.1 Petrografía das lnclusões fluidas

Em geral, as inclusöes observadas em quartzo das assembleias argilominerais-

sericita-cabonatos-clorita, sericita-quartzo-pirita, veios de feldspato potássico-quartzo-

argilom¡nerais do andesito basáltico e veios de feldspato potássico-quartzo dos pórfiros säo

abundantes. No entanto, quartzo näo é comum na assembleia biotita-plagioclásio-magnetita

do andesito basáltico e, nestes casos, as medidas foram feitas em pequenas inclusöes

observadas em plagioclásio.

Das 76 seções delgadas bipolidas de amostras das diferentes assembleias

hidrotermais, nove foram selecionadas para os estudos microtermométricos e, entre estas,

cinco foram medidas. De cada uma dessas cinco seçöes foram medidas varias regiöes para

maior representatividade. Considera-se que as premissas para a validade dos estudos

foram obedecidas, ou seja, que o volume e a composição das inclusões permaneceram

constantes após seu aprisionamento, uma vez que não foram observadas características de

modificações posteriores.

As inclusões fluidas foram classificadas em 4 tipos de acordo com o número, a

natureza e a proporçäo do volume estimado das fases presentes à temperatura ambiente,

utilizando-se como base a classificação feita por Beane e Bodnar (1995), descrita na

metodolog¡a de inclusões fluìdas, embora tenha sido feito algumas adaptações. Nesie

contexto, os estudos petrográficos mostram os seguintes tipos de inclusöes:
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8.1.1 lnclusões tipo I

Ricas em líquido com a fase vapor (bolha) geralmente ocupando menos que o 40 %
do volume da inclusão (e.g., 1,2,3 e 4 da Figura 8.1). A fase líqu¡da tem menos que

aproximadamente 25 o/o em peso de NaCl equivalente e um ou mais minerais opacos de

saturação foram observados. Não contêm halita nem silvita. Apresentam desde morfologias

irregulares até mais regulares, às vezes tendendo a formas de cristal negativo, dependendo

da amostra estudada; suas dimensões variam desde menores que 5p até aproximadamente

20tt.

8.1.2 lnclusões t¡po ll

Bifásicas contendo líquido e vapor como o tipo l, onde a fase vapor ocupa a maior
parte do volume da inclusão (e.9., 8 da Figura 8.1;). Um mineral opaco pequeno de

saturação foi frequentemente observado. Suas formas tendem a ser mais regulares, muitas

vezes constituindo cristais negativos. suas dimensöes variam de aproximadamente 1o até

l5p, havendo em alguns casos inclusões maiores,

8.1.3 lnclusöes tipo lll

Säo aquelas inclusöes que contem líquido e vapor, além de uma ou mais fases

sólidas constituídas por halita (e.9., I e 2 da Figura 8. 1 ;). Nesie caso a presença de halita

indica que a inclusão aprisionou um fluido de alta salinidade, saturado ou subsaturado, e

precipitou halita durante o resfriamento até a temperatura ambiente. É comum a presença

de calcopirita como mineral de saturação. Outras fases sólidas também foram observadas

embora não identificadas por suas pequenas dimensöes. Possuem morfologias tendendo a

regulares e, como as inclusões de tipo l, suas dimensöes variam desde inferiores a SU até

20tt.

8.1.4 lnclusões tipo lV

Semelhantes com o tipo ll, com volume da fase vapor ocupando a maior parte do

volume da inclusão, mas com pequena quant¡dade de CO2. Suas morfologias são

essencialmente regulares, muitas vezes tendendo a formas de cristal negativo e suas
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dimensöes variam de 10 a 15¡r, aproximadamente. Minerais opacos de saturaçäo foram

observados.

Em todos estes casos, fases sólidas ocasionais foram às vezes observadas.

Figura 8.1: Fotomicrografìas mostrando os tipos de inclusões fluidas encontradas no Cu pórfiro de Cuajone. Tipo

l: inclusões ricas em líquido (5,6 e 7) Tipo ll: inclusões ricas em vapor (8); Tipo lll: inclusões salinas com uma

fase sólida de halita (1 ,2). As inclusões fluidas apresentadas em 3 e 4 multisólidas fazem parte do tipo I por não

apresentar halita; as fases solidas são ocasionais. Legenda: H - halita; L - fase liquida; V - fase vapor; OPs -

mineral opaco, cp? - possível calcopirita; hm - hematita, s - fase sólida.

8.2 lmageamento por Cátodo-Luminescência

lmagens de catodoluminescência foram obtidas para permitir a distinçäo de feiçöes

tais como fraturas, texturas de recristalizaçâo, sobrecrescimentos, a ex¡stência de mais de

uma geração textural do mineral hospedeiro, o que pode caractetizar diferentes eventos,

etc. como auxílio geral para o estudo das inclusões fluidas de quartzo associado

espec¡f¡camente a estes eventos de alteração hidrotermal. Foram obtidas imagens para as

amostras C-4, R-1 e N-1 do andesito basáltico, pórfiro-l e riólito respect¡vamente. As

pranchas 13,14 e 15 ilustram as imagens e respectivas descriçöes.
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PRANCHA 13

lmagen BSE do veio dc quartzo-feldspato potássico
examinado que corta o ândesito basáltico. euartzo
(qz) em tonalidades mais escuras, feldspato potássico
algo rnenos esculas e ntinerais opacos rnais claras,
AmostrâC-4.

Imagem BSE do veio mostrado em A, sob maior
aumento.

lmagen CLde área similar à apresentada emA, Notar
na matliz da rocha subst¡tuição de plagioclásio
cálcico (PGLs-Ca) porvariedade mais sódica (PGLs-
Na), corn tonalidades mais claras na imagem.

Imagem ÇLda mesma área most¡acla en C. ebservar
diferentes tonalidades e zonamentos nos cristais
estudâdos de quartzo (qz)^ as quais podem representar
dtf erentes eventos de cristalizaçâo.



PRANCHA 14

Imagem CL mostrando partç do veio de quartzo-
feldspato potássico exaurinado no Pór'firo I. As
tonalidades algo mais Çlaras representam feldspato
potássico, as mais escuras quartzo. AnÌostra R-1.

Imagem CL do tnesmo veio apresentada em A eûI
maiol detalhe, destacando o veio de quartzo-feldspato
potássico que colta o Pórfiro l.

Inragenr CL destaca¡rdo ctn maio¡ detalhe cristais de
quartzo em que foram feitas determinações
termométricas de inclusões fluidas, Notar que, entre
eles, um apresenta tonalidades mais cinzentas (qz-cz).
Neste último foram cncontradas apenas inclusões
fluidas de tipo II (cf. texto).

Ínagem de CL, destacanclo, em maiot dctalhe em
relação à C, os cristais de quartzo examinados,
associados a pirita(oPs, àdireita dâ imagem).
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PRANCHA 15

lmagem BSE de riolito com alteração sericítica
("seÌicitização"). A matriz está constiruída
essencialmente por sericìta e quaftzo, Na zona infe¡ior
da imagem, veio com qualtzo e pirita, tipico desta
alteração, Amostra N- 1 ,

Ilìrage¡n CL da mesma área ilustrada emA, Destaoam-
se as diferentes tonalÌdades CL do quartzo do veio (qz-
v) I fenocristais, entre os quais não se observam
variações significativas de to[alidades. O quafzo
presente ua matriz apresenta as nìesmas tonalidades do
quartzo presente no veio,

Imagem BSE mostrando detalhe de cristais de quaftzo
selecionados para determinações microtermométricas
em inclusões fluídas,

Imagern de catodoluminescência da rnesma amostra
aprcsentada em C. Em gersl os cristais de quartzo não
apresentam diferença nas tonalidades exceto alguns
poucos.
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8.3 Microtermometria

As Tabelas com as medidas referentes às diferentes assembleias de alteração

hidrotermal estudadas encontram-se no Anexo 8. Deve ser destacado que, por dificuldades

na observação das temperaturas de mudança de fase, o que é comum em inclusöes ricas

em vapor, foram efetuadas poucas med¡das em inclusöes do tipo ll, porém o número de

inclusões desse tipo mostrado nos diagramas de frequência näo é representat¡vo, de fato,

da sua abundåncia relat¡va.

Os dados microtermométricos obtidos incluem medidas de temperaturas de fusåo de

COz (Tfcoz), do ponto eutético dos sistemas aquosos (TE), de fusão do gelo (Tfg), de fusäo

do clatrato (TCl), de homogeneizaçåo (líquido-vapor) (ThL,v), de dissolução do sal (Tdsal) ou

de homogeneizaçäo total (Tht) se a dissolução do sal for super¡or à homogeneização das

fases fluidas. As temperaturas de homogeneizaçåo tanto para o liquido como para o vapor e

também para d¡ssolução dos sais de saturaçäo representam a temperatura mín¡ma de

aprisionamento da inclusão e, portanto, as temperaturas mínimas do fluido, se este for

aprisionado a paÉir de um sístema homogêneo,

Quando se tem imiscibilidade das fases durante a formação das inclusões, a

temperatura de homogeneizaçäo representa a temperatura real de apr¡sionamento. Cado

contrárlo é necessária uma coffeçäo das temperaturas de homogeneização total.

Os valores positivos das Tfg, em alguns casos devem-se ao fenômeno da meta-

estabilidade. Em outros, sugerem a formação de clatrato e ou hidrohalita meta-estável. A

formaçäo de clatrato indica a presença de algum CO2 ou outras fases voláteis como, por

exemplo, CH+, Nz, etc., dissolvidos na fase vapor. (Roedder, '1984; Ulrich ef a/., 2001). Em

alguns casos observou-se a crep¡tação das inclusões antes da homogeneização final.

8.3.1 Quartzo da matriz do Pórfiro I (assembleia feldspato potássico-quartzo)

Potássica

No quartzo da matriz do Pófiro I (monzogranito-quartzo-monzonito), foram

observadas inclusões fluidas dos tipos I, 2, 3 e 4, com predominância das do tipo '1 . Essas

inclusões ocorrem distribuídas aleatoriamente nos cr¡stais estudados, sugerindo origem

primária, embora a superposição de eventos que ocorre nesses sistemas pórfiros possa

ficar registrada nos crìstais dessas fases iniciais, sendo difícil distinguir as diferentes

gerações (e.9., Roedder, 1984; Beane e Bodnar, 1995; Bouzari e Clark,2006).
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Na realidade, as inclusões do tipo 4 contêm quaniidades muito reduzidas de COz e

em muitos casos foram somente medidas temperaturas de fusäo dos clatratos. As inclusões

de tipo 2 podem conter quantidades ainda menores de COz nas quais, como discute

Hedenquist e Henley (1985), näo ocorre a formação de clatratos, estando o CO2 dissolvido

na água e, nestes casos, apenas contribui para o rebaixamento da temperatura de fusäo do

gelo. Desse modo, pode-se considerar que as inclusões dos tipos 2 e 4 representem o

mesmo fluido original.

As temperaturas do ponto eutético das soluçöes aquosas variaram de -96 a -44"C

(Figura 8.2), aproximadamente, ¡ndicando um sistema composto por H2O-NaCl-Caol2,

possivelmente com KCl, segundo os trabalhos experimentais disponíveis. Yanatieva (1946)

obteve um eutético de -55'C para esse sistema. Valores menores que -50 säo atribuídos ou

à meta-estabilidade do sistema acima (Davis et al., 1990) ou à presença de outros íons

dissolvidos na solução. Goldstein e Reynolds (199a) e Roedder (1984) discutem que valores

de TE menores que -40'C já são indicativos de íons bivalentes (Ca2. e/ou Mg2*) em solução.

As salinidades variaram aproximadamente nos intervalos de 0,5 a 22,5, de 7,5 a

16,5, de 25,5 a 66,5 e de 0,5 a 9,5% em peso de NaCl equivalente, para as inclusöes de

tipos 1 , 2, 3 e 4, respectivamente (Figura 8.3).

As temperaturas de homogeneização (líquido-vapor) apresentaram grandes

variaçöes, situando-se entre 155 e 555'C, 375 e 600"C, 155 a 600'C e 375 a 600'C, para

as inclusöes dos tipos 1,2,3 e 4 (Figura 8.4).
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Figura 8.4: H¡stograma mostrando as temperaturas de homogeneizaçåo das inclusöes fluidas no quartzo da
matr¡z com alteração feldspato potássico-quartzo do Pórf¡ro l.

O diagrama Th(L-V) vs Vvapor (Figura 8.5) mostra a existência de inclusöes do tipo

3, com homogeneizaçöes (L-V) em aproximadamente 600"C, semelhantes aos valores

obtidos para as dos tipos 2 e 4, que coexistem nas mesmas amostras, indicando

aprisionamento relativamente contemporåneo. Essas características são fortemente

indicativas de aprisionamento a partir de um fluido aprisionado abaixo da curva so/yus do

sistema nessas temperaturas.
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Figura 8. 5: D¡agrama mostrando a Temperatura de homogeneização veßus Volume vapor para as inclusões

fluidas do quartzo da matriz com alteração feldspato potássico-quartzo do PÓdiro l.

A ocorrência de imiscibilidade é indicada pela presença de inclusões com grandes

variações nas proporções Vu"po,futoar numa mesma região da amostra, com evidências de

terem sido aprisionadas contemporaneamente (Roedder 1984; Ramboz ef a/.,1982). Dentre

essas inclusöes, as muito ricas em líquido e aquelas em que o vapor predomina, ou seja, os

termos extremos do sistema (representado pela curva so/vus num diagrama Thlr-q vs Vv¿pq),

deveriam homogeneizar nos mesmos intervalos de temperatura, porém com modos distintos

de homogeneizaçäo: as ricas em líquido, para o estado líquido e as ricas em vapor pela

expansäo da bolha, em temperaturas semelhantes. Portanto, esse critério é obedecido pelas

inclusöes mencionadas acima.

Outro critério que indicaria imiscibilidade relaciona-se à crepitação das inclusöes

(Ramboz et al., 1982). Assim, se um dos tipos de inclusão (e.9. as ricas em líquido) sofrer

crepitação antes da homogeneizaçäo, o outro tipo (as ricas em vapor) deveria se comportar

de modo semelhante, quando possuem morfologias e d¡mensöes semelhantes. Este critério

nåo é obedecido pelas inclusöes estudadas, uma vez que raramente foi observada

crepitaçäo.

Considerando o aprisionamento dessas inclusöes a partir de um fluldo imiscível a

600'C, que representa uma temperatura próxima à real, foi determinada uma pressão

aproximada de 420 bars. Como no caso de aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis não
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é necessária a correçäo de pressäo, pode-se inferir que o valor obtido represente

aproximadamente o real, mostrando que o sistema Cu pórfiro de Cuajone foi desenvolvido

em níveis crustais rasos, sob pressões relativamente baixas.

Em sistemas desse tipo, Bodnar (1995) discute que, em estágios iniciais e
intermediários de cristalizaçäo, os fluidos que exsolvem diretamente do magma possuem

salinidades e densidades relativamente baixas. No caso estudado, portanto, pode-se supor

um fluido com essas características que foi exsolvido diretamente do magma em

temperaturas superiores a 600'C, que, com o resfr¡amento, ao atingir o so/yus se

desmisturou em uma fase rica em vapor e outra salina. O aprisionamento dessas fases

imiscíveis levou à formação das inclusöes de tipos 3 e 214. Como discute Sillitoe (2010)

essas duas fases também podem ser produzidas por exsolução direta a partir do magma.

No entanto, também não deve ser descartada a possibilidade da presença de

inclusöes de t¡po 2 representativas de relíquias do fluido inicial exsolvido do magma, que,

por mudanças locais na pressão e temperatura, foram aprisionados antes de atingir o

solvus. Nesses casos, as Thlr-V) representariam apenas os valores mínimos das

temperaturas reais de aprisionamento, e portanto as condições mínimas de formação, Como

nessas inclusöes essas temperaturas já são bastante elevadas, o aprisionamento teria

ocorrido em temperaturas ainda superiores.

É importante salientar que, de acordo com discussões de Beane e Bodnar (1995),

inclusões exsolvidas diretamente do magma geralmente contèm minerais opacos e bordas

visíveis de água líquida, Os opacos observados nessas inclusões de altas temperaturas de

homogeneizaçåo são geralmente triangulares, sugerindo tratar-se de calcopirita, conforme

observado também por Beane e Bodnar (1995) e Bodnar (1995). Nesses casos, pode-se

inferir que o fluido também contém quantidades de cobre e ferro,

Por outro lado, inclusões com altas proporções volumétricas de vapor que resultam

de imiscibilidade, normalmente não contêm bordas visíveis de H2O líquida e raramente

contém minerais opacos de saturação, demonstrando que os fluidos aquosos são isentos de

metais. Essas condiçóes são observadas nas inclusões que indicam um processo de

imiscibilidade, no diagrama Th1¡.9 vs Vu"oo., uma vez que apresentam K"po, rruito elevados,

tornando-se difícil observar a borda aquosa.

Durante a cristalização de um magma, as condições P, T, X podem variar num

mesmo local, causando variações nas salìnidades, densidades e quantidade de cloreto dos

fluidos residuais (Beane e Bodnar, 1995). Roedder (1984) enÍatiza que em ambientes

intrusivos rasos pode ocorrer abundante brechação, com alívio de pressão no magma

remanescente. A precipitação de quartzo nessas fraturas reduz a permeabilidade da rocha
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fazendo com que a pressão interna cresça novamente. O autor discute ainda que mudanças

nas condiçöes de pressão e temperatura que ocorrem durante a cristalizaçäo causam

grandes modificaçöes nas salinidades. lsso pode fazer com que mais de um tipo de fluido

exsolva diretamente do magma com o progresso da cristalização Além disso, como

discutem Beane e Bodnar (1995), conforme continua a cristalização, forma-se uma capa

impermeável e a pressão Cgmeça n6vamente a SOfrer um agmento. ESseS processos podem

se repetir por diversas vezes para cada evento intrusivo, levando a um ambiente de

flutuaçâo de pressão. Desse modo, após a exsoluçäo dos fluidos iniciais, discutidos

anteriormente, quando o s¡stema encontra-se numa das etapas de pressão elevada, um

fluido bastante salino pode se separar do magma. E mesmo em etapas em que o sistema se

encontra em baixas pressöes, pode ser formado um fluido altamente salino nas fases finais

de cristalização. A relaçäo entre a salinidade e o progresso de cristalização conforme

ilustradas em Bodnar (1995, Figura 4, ver também Capítulo lX) sâo bastante ilustrativas para

explicar as variaçöes que podem sofrer os fluidos exsolvidos, ou devido ao progresso da

cristalização de um magma, ou a mudanças de pressåo no sistema.

Desse modo, em algum instante desse processo, também pode ser exsolvido um

fluido de alta salinidade que ao at¡ngir condiçöes de saturação desenvolveu cristais de sais.

Quando aprisionado, esse fluido salino homogêneo, porém não saturado, pode atingir a

curva de saturaçåo da halita (curva halita + líquido), precipitando o sal. Se o fluido inicial já

estava saturado contendo cristais de halita, esta poderia tanto aparecer no interior das

inclusões em proporções variadas e também como inclusöes sólidas nos cr¡stais, ou, como

discute Roedder (1984), como moldes de antigos cristais que possam ter sido diluídos e

lixiviados por fluidos posteriores. lsso explicaria a presença de inclusões do tipo 3, que o

diagrama ThG.g vs Vu"oo, mostra não terem sido formadas por processos de imiscibilidade.

Essas inclusões, portanto persistiram até temperaturas mais baixas contendo apenas líquido

e os cr¡stais de saturação, desenvolvendo a fase vapor apenas quando atingiram a curva

so/vus (Líquido + Sólido + Vapor) do sistema. Nas poucas inclusöes onde foi possível

observar as temperaturas de dissolução dos sais de saturaçäo, foram obtidos valores

máximos de 425'C, sendo as Thli-q inferiores. Portanto as temperaturas de

homogeneizaçåo total e as reais de aprisionamento são maiores que as obtidas para a

dissolução do sal. Como nessas inclusöes a proporção dos sais de saturaçäo é

relativamente constante e estes não foram observados nem como inclusöes sólidas, nem

como moldes nos cristais, elas foram provavelmente formadas a partir de um fluido salino

não saturado que atingiu o ponto de saturaçåo posteriormente, com o decréscimo das

condiçöes de pressão e temperatura. Deve ser enfatizado que as inclusöes do tipo 3
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contêm, em sua grande maioria, sól¡dos opacos tr¡angulares (possível calcopirita) em

proporções semelhantes, também constituindo cristais de saturação, o que seria mais uma

indicaçäo de um fluido magmático portador de metais.

As inclusões do tipo I teriam sido formadas ainda durante a crisialização do magma,

a partir de fluidos menos salinos, aprisionados abaixo da curva so/vus do sistema, em novas

etapas de alívio de pressão com o progresso da cristalização (Bodnar, 1995). O diagrama

Th1r.9 vs Vu"oo, sugere a existència de um processo de boiling que ocoreu em temperaturas

ao redor de 400"C, demonstrado pela presença de inclusöes ricas em líquido (tipo 'l)

coexistentes com ricas em gás e/ou vapor (tipos 2 elou 4), que homogeneízam em

temperaturas semelhantes. Esse fluido de baixa sal¡nidade ter¡a sido gerado a partir da fase

vapor do fluido magmático que sofreu imiscibilidade em 600'C. Com o posterior

resfriamento, parte desse fluido pouco salino ainda não aprisionado nas temperaturas mais

elevadas teria ultrapassado a curva so/yus para esse sistema de menor salinidade,

separando-se novamente numa fase líquida de baixa salinidade e numa fase vapor. Esse

processo é detalhadamente discutido por Roedder (1984). Assim, teriam sido formadas as

inclusöes do tipol com baixas sal¡nidades e as r¡cas em vapor em uma nova etapa de

separaçäo de fluidos que ocorreu a aproximadamente 400"C. Essa última etapa poderia

estar associada à alteraçäo potássica que normalmente ocorre desde temperaturas

menores que 600'C até aproximadamente 400/350'C (Heinrich, 2007). Alteração potássica

associada a fluidos de baixa salinidade é destacada por Rusk et al. (2008). Também não

pode ser descartada a influência do fluido magmático salino exsolvido diretamente do

magma devido às mudanças nas condiçöes P-T, nos processos de alteração potássica.

Suas temperaturas de aprisionamento säo superiores às temperaturas de dissolução dos

sais e, embora sejam poucos os dados obtidos, observou-se que estas últimas atingem

425"C. Pode-se entäo sugerir que esse fluido salino foi aprisionado em temperaturas

superiores a 425"C e que ele estava presente no sistema em temperaturas ainda mais

elevadas, antes de ocorrer o aprisionamento e, portanio, na faixa de valores onde

comumente ocorre a alteração potássica.

As temperaturas inferiores das inclusões de tipos '1 e 3 podem corresponder à

sobreposiçåo de eventos mais tardios de alteração.

O processo de imiscibilidade que ocorreu em 600'C também é indicado pelo

diagrama que relaciona a Salinidade vs Vuuoo, (Figura 8.6), onde é observada uma correlação

negativa considerando-se as inclusões dos tipos 3 e 214; também o boiling em 400"C é

sugerido pela correlação negativa entre parte das inclusões do tipo '1 e as do tipo 2/4. lsso



porque, como discutem Bowers e Helgeson (1983), no caso de imiscibilidade, as inclusöes

com maiores Vu"oo, deveriam apresentar menores salinidades.

Sal¡nidadÊ vs Vvapor
Pórfi¡o (l) - Quartzo Matriz

(amostra R-l campos 6, 6'e 8)
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F¡gura 8.6: Diagrama mostrando Salinidade vs Volume de vapor para as ¡nclusöes fluidas do quartzo da matriz

com alteração feldspato potássico-quartzo do Pórfiro l.

Outra tendênc¡a apresentada pelas inclusöes de tipo 1 nesse diagrama mostra uma

relativa variação no Vvapor, em inclusões com salinidades entre valores próximos a I até l0
% em peso de NaCl equivalente. Essa tendência deve ser representativa da intervenção de

fluidos ma¡s tardios, responsáveis pelas alierações mais recentes. Essas relações também

säo observadas no diagrama THlr-y¡ vs Salinidade (Figura 8.7) onde se observa variações de

salinidade para as inclusöes do tipo I de mais baixas temperaturas. Este último diagrama

também mostra a existência de inclusöes de tipo 3 e 214 com salinidades bem distintas e

Thlr-v¡ semelhantes, enfatizando o pt'ocesso da separação dos fluidos iniciais a 600'C e

também o processo posterior de boiling pela presença de pontos relativos às inclusões de

tipos 1 e 2/4 ambos de baixa salinidade e THlr-e semelhantes (ao redor de 400"C). Esse

diagrama também ressalta a origem distinta das inclusöes salinas (tipo3) exsolvidas

diretamenie do magma, cujos pontos se encontram agrupados numa regiäo totalmente

separada das anteriores.
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Th(L-V) vs Salinidade
Pórfiro I - Quartzo Matriz

(amostra R-1 campos 6 e 8)

w ¡ aÅ

20 30

Sal (eq % peso NaCl)

F¡gure 8.7: Diagrama mostrando a Th 1r,v¡ vs Vuepor das inclusöes fluidas do quartzo da matriz com alteração

feldspato potássico-quartzo do Pórfiro l. O campo ¡ndica ìnclusöes com salinidades mín¡mas uma vez que não

foram observadas mìnerais de saturação.

8.3.2 Quartzo do veio de feldspato potássico-quartzo (alteração potássica) no Pórfiro

No veio de quaftzo no Pórfiro I examinado ocorrem inclusões dos tipos 1, 2, 3 e 4. As

inclusões ricas em líquido (tipo 1) e as ricas em gás e vapor (tipos 2 e 4) sáo predominantes.

Em muitos casos, as inclusöes de tipos 1 e 214 ocorrem associadas em campos

restritos de uma dada amostra, apresentando uma distribuição aleatória, com características

de aprisionamento contemporâneo. Nesses casos, foram observadas grandes variações nas

porcentagens da fase vapor, quando comparadas ao volume total da inclusäo (Kapor entre 7

e 95%),o que constitui feiçåo muito comum de aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis

(boiling).

Por outro lado, observa-se que, em alguns cristais, predominam inclusões de tipos 2

e 4, que aparecem como grupos isolados, sem coexistência com as dos tipos I ou 3,

sugerindo pertencerem a uma geraçäo distinta (Prancha 14, Foto D).

Os valores das temperaturas do ponto eutético apresentaram grandes variações

entre -84 e -40'C, com concentraçöes maiores de medidas entre -76 e -68'C e ao redor de -

54"C (Figura 8.8). Os valores ao redor de -54"C indicam um sistema aquoso com NaCl e

CaCl2, podendo conter KCI (Yanatieva, 1946) , enquanto que os valores inferiores podem

ser devidos à presença de outros íons ou à questöes de meta-estabilidade do sistema

(Davis et a/., 1990).
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F¡gura 8.8: Histograma mostrando a temperatura do ponto eutético das ¡nclusões flu¡das no quartzo do ve¡o de
quartzo-feldspato potássico do Pórfiro l.

As inclusões do tipo I possuem salinidades variando de 2,6 a ca.25 o/o em peso de

NaCl eq., com maiores concentrações de medidas nas faixas de salinidades mais baixas. As

do tipo 2 possuem valores de 3,4 a 14,6 % em peso de NaCl eq, com uma de valor maior

(22,9 o/o em peso de NaCl eq.). As de tipo 3 apresentaram valores entre 26,1 a superiores a

37o/o em peso de NaCl eq., enquanto que as do tipo 4 principalmente de 3 a 7,4% em peso

de NaCl eq., embora tenha sido obtido em uma inclusão um valor super¡or (23,3% em peso

de NaCl eq) (Figura 8.9).

De modo geral, as salinidades das inclusões de tipo 3 representam apenas valores

mínimos, pois são calculadas com base no sistema HzO-NaCl, não se considerando outros

possíveis íons dissolvidos. Também no caso das inclusões do tipo 2, considerando a

presença de algum COz dissolvido, o que causa o rebaixamento das Tfg, as salinidades

calculadas podem estar superestimadas.

Observa-se ainda que algumas das inclusões de tipo 2 na realidade podem conier

pequenas quantidades de COz, o qual ocorre apenas como uma espécie dissolvida,

causando uma depressão nas Tfg, não havendo a formaçäo de clatratos com o

congelamento (Hedenquist e Henley, 1985a). lsso também reforça a idéia que as
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salinidades obtidas pelas Tfg e representadas

superestimadas.

diagramas

Salinidade
Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra R-1, cãmpos 9, I'e 3)
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F¡gura 8.9: Histograma mostrando a salinidade das ¡nclusöes flu¡das no quartzo do ve¡o de quartzo-feldspato
potáss¡co do Pórfiro l.

Assim, essas inclusöes poderiam ser na realidade do tipo 4, porém com quantidades

muito pequenas de COz, e as que apresentaram maiores Thlr-v¡ poderiam ter sido exsolvidas

diretamente do magma, tendo sido aprisionadas em temperaturas mais elevadas, e

apresentando salinidades menores do que as representadas nos diagramas acima, as quais

foram obtidas a partir das Tfg.

As temperaturas de homogeneização líquido-vapor das inclusões de tipo 1 varìam de

165 a 425"C. As de tipo 2 apresentam maiores variaçöes de Th1r,v¡. Um grupo apresentou

valores de 425 a 457'C, enquanto que um segundo apresentou valores bem maiores, até

595'C (Figura 8.10). Nas poucas inclusöes do tipo 4 em que foi possível medir temperaturas

de homogeneização, foram obtidos valores bastante elevados, ao redor de 580'C. Foram

observadas grandes quantidades de inclusões dos tipos 2 e 4 (l abela 2, Anexo 8), embora

em muitas delas as Th(L.u nåo puderam ser medidas, devido às grandes proporçöes da fase

vapor, o que dificulta a observaçåo da temperatura exata de desaparecimento total da fase

líquida pela expansão do vapor, principalmente no caso de ìnclusöes com formas mais

regulares (Bodnar et al., 1985).
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Temperatura de Homogeneizaçäo (L-V)
Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra R-1, campos 9, 9'e 3)

265 305 345 385 425 465

Th(L-v) ("c)

Figura 8.10: Histograma mostrando a frequènc¡a das temperaturas de homogeneização das ¡nclusöes flu¡das de
t¡pos 1, 2, 3 e 4 presentes no quartzo do ve¡o de quartzo-feldspato potássico do Pórfìro L

Beane e Bodnar (1995) mostram que inclusöes ricas em vapor podem,

alternativamente, representar fluidos exsolvidos diretamente do magma ou resultar de

imiscibilidade do fluido magmático nos casos em que coexistem com as de iipo 1 ou 3.

Estes autores mostram também que as inclusões ricas em vapor, que resultam de

imiscibilidade de um fluido magmático, normalmente não contêm borda visível de HzO

líquida e raramente englobam mineral opaco de saiuraçäo, enquanto que aquelas que foram

exsolvidas diretamente do magma possuem bordas de água líquida visível ao redor da bolha

e normalmente contém opacos de saturaçäo.

No caso das amostras estudadas, obseruou-se que muitas inclusões de tipos 2 e/ou

4 com altas razöes volumétricas entre a fases vapor e a líquida (Vu"po,70 a 95% - Tabela 2,

Anexo 8), não apresentam bordas líquidas bem visíveis e näo contêm minerais opacos de

saturação. Essas inclusöes coexistem com as de tipo l, ricas em líquido, podendo entäo

representar aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis. Outras inclusões, no entanto,

apresentaram opaco triangular de saturação, bordas líquidas bem visÍveis (proporçöes

volumétricas ao redor de 50%) e homogeneizaram em temperaturas bastante elevadas

(-560'C), sugerindo um fluido exsolv¡do diretamente do mâgma.
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Embora poucas medidas de Thlr-u tenham s¡do obtidas nas inclusöes com altas
proporções dê Vu"pon conforme dificuldade d¡scutida anteriormente, observou-se que elas se
encontram, em certos cr¡sta¡s, coexistindo com as de tipoi nas mesmas regiões das
mesmas amostras, realmente sugerindo um processo de boiling, por sua distribuição (Figura

8.11). AIém disso, poucas medidas de Tfg foram obt¡das para as inclusöes ricas em vapor,

uma vez que a maioria possui salinidades muito baixas, dificultando a observaçäo dessa

mudança de fase. Apesar do número reduzido de medidas referentes às inclusöes do tipo 2,

o diagrama Thlr-vy vs Vu"po. (Figura 8.'12) sugere a existência de um processo de boiling em
temperaturas ao redor de 400'C.

F¡gura 8.1l: Fotomicrografia mostrando a var¡ação volumétrica da fase vapor das inclusões fluidas do quartzo da
matriz com alteraçåo feldspato potássico-quartzo do Pórf¡ro l, suger¡ndo um processo de bo¡ting..l: inclusöes
r¡cas em liquido; 2: inclusóes ricas em vapor; 3t ¡nclusões com Vvapor de valor ¡ntermed¡ár¡o.

O aprisionamento das inclusöes a partir de um fluido imiscível (boiling) em
temperaturas de 400"c também é sugerido pelo diagrama salinidade vs Vu"oo, (Figura g,13),

que, embora com certa dispersão de pontos, de modo geral mostra uma tendência do
decréscimo de salinidade com o aumento da proporção volumétrica da fase vapor, o que
está de acordo com as discussões de Bowers e Helgeson (19g3).

o processo de imiscibilidade de fluidos também parece estar indicado no diagrama

salinidade vs Th6-9 (Figura 8.14), onde apesar de certas dispersöes de pontos é observada

uma tendência de acréscimo de salinidade com a diminuiEão da temperatura.
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Th (L-V) vs Vvapor
Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra R-1, campos 9, 9'e 3)
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Figura 8.12: Diagrama mostrando ThlL-v¡ vs Vvapor pârâ as inclusöes fluidas do quartzo da matriz com alleração
feldspato potássico-quartzo do Pórfiro l. A linha contínua representa a curva solvus esquemática para um

sistema aquoso salino. Observa-se que muitas inclusões dos tipos 2 e 4 situam-se acima dessa curva.

Salinidade vs Vvapor
Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra R-l , cam pos 9, 9' e 3)
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Figura 8.13; Diagrama mostrando Salinidade vs Vuspe¡ para as inclusões fluidas do quartzo da matriz com

alteração feldspato potássico-quartzo do Pórfiro l. A regiåo delimitada refere-se a inclusões dos tipos 2 e 4 que

ocorrem como grupos isolados em cristais distintos, sem coexistir com as de tipo 1 ou 3.
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''
Salinidade vs Th(L-V)

Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra RJ, campos 9, 9'e 3)
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F¡gura 8.14: Diagrama mostrando salinidade vs Th(L-u para as inclusões fluidas do quartzo da matriz
alteração feldspato potássico-quartzo do pórfiro l.

De acordo com wilkinson (2001), uma tendência de decréscimo da salinidade com o
acréscimo da temperatura é comumenle observada para os casos de imiscibilidade (boiling)

em sistemas abertos, onde ocorre a perda de água e outros voláteis, como a amostra
estudada pertence a um veio, ou seja, a um sistema aberto, é grande a possibilidade de
ocorrer um boiling contínuo, com escape de fluidos. Nesse caso, como os sais sofrem
partição preferencial para a fase líquida, o escape de água causa um aumento na salinidade
do líquido residual, à medida que ocorre o bo¡ting contínuo. Além disso, como resultado
dessa expansão adiabática, onde não há troca de energia térmica entre o sistema em
boiling e o meio exterior, ocorre uma diminuição da energia interna do fluido, com o
conseqüente decréscimo progressivo da temperatura, resultando na tendência sugerida na
Figura 8.14.

Nos processos de bo¡ling, as inclusões ricas em líquido coexistentes com ricas em
vapor possuem temperaturas semelhantes, embora com modos de homogeneização
diferentes. Essas temperaturas são bastante próximas das reais de apr¡sionamento. Desse
modo podem ser obtidas pressões aproximadas às reais de formação da inclusäo e do
evento ao qual elas estão relacionadas.

As inclusöes de tipo 3, por sua vez, embora tenha-se obtido poucas determinações
para Th1¡-9, são muito semelhantes às observadas nr:s cristais de quañzo da matriz,
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inclusive com ocorrência de opacos triangulares de saturação (provável calcopirita). Desse

modo, pode ser sugerida a mesma origem discutida para as inclusões de tipo 3 do quartzo

da matriz, ou seja: resultam do aprisionamento de um fluido salino exsolvido diretamente do

magma, devido a mudanças nas condiçöes P-T-X, o qual persistiu durante a formaçäo do

veio tendo sido aprisionado nos cristais de quadzo nessa etapa.

Também neste caso é observada a sobreposiçåo de eventos posteriores de

alteração, que estão bem evidentes no diagrama Salinidade vs Th1u.9 representados por

inclusões do tipo 1 com ¡ntervalos de salinidade entre 5 e 15 % em peso de NaCl eq., que

homogeneizam em direção a temperaturas bastante baixas.

O diagrama Th1r.v¡ vs Vu"oo,, st-tgere, portanto, um processo de boiling em

temperaturas ao redor de 400"C, que represenia um valor próximo ao real de

aprisionamento, as quais estäo relacionadas aos processos de alieração potássica

caracterizada nos veios de quartzo-feldspato potássico do pórfiro. Desse modo foram

determinadas isócoras para inclusöes com temperaturas de homogenelzação próximas a

esse valor (367 e 425'C), o que forneceu pressões entre 300 e 600 bar (Figura 8.15). Foi

escolhido um ¡ntervalo de temperatura ao invés de um valor específico devido a var¡ações

nos processos de boiling decorrentes de lige¡ras mudanças em P e T, conforme discute

Bodnar (1995) entre outros.

Pvs T
Quartzo de Veio - Pórfiro I

(Amostra R-1)
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F¡gura 8.15: Diagrama mostrando as isócoras das ¡nclusões fluidas formadas pelo apr¡s¡onamento de um fluido
em boil¡ng em temperaturas ao redor de 400'C, mostrando o intervalo das pressões obt¡das para o quartzo da

matriz com alteração feldspato potáss¡co-quartzo do Pórfiro L
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Por outro lado, inclusões com grandes proporçöes volumétricas da fase vapor e altas

temperaturas de homogeneizaçäo, como algumas de tipo 2 e as de tipo 4 examinadas,

apresentam distribuição e modo de ocorrência que sugerem que elas pertençam a outra

geraçäo, talvez representativas ainda de relíquias de fluidos magmálicos (Bodnar, 1995).

Essas inclusões concentram-se no diagrama Th1¡-v¡ vs Vvapor acima da curva so/yus de

400"C, sugerindo aprisionamento anterior aos processos de boiling ou ainda relíquias de

imiscibilidade em 600'C, como observado no quartzo da matriz, As morfologias

relativamente regulares dessas inclusões realmente sugerem um aprisionamento prévio, sob

temperaturas mais elevadas (e.9., Bodnar et al., 1985; Hedenquist e Arribas, 1998). Mu¡tas

dessas inclusöes são semelhantes a várias encontradas nos fenocristais de quartzo do

Pórfiro I (Figura 8.8m, Fotomicrografia 8), reforçando a hipótese de que se tratam de

relíquias de um fluido de origem magmática. Como no caso anterior, entretanto, existe a

possibilidade das inclusöes do tipo 2 representarem na realidade o tipo 4, porém com

quantidades mu¡to pequenas de COz. Assim, as inclusöes que apresentaram maiores TH1¡-v¡

teriam sido exsolvidas diretamente do magma e aprisionadas em temperaturas mais

elevadas, apresentando salinidades menores do que as representadas nos diagramas

acima, obtidas a partir das Tfg.

De qualquer modo, pode se concluir com um bom grau de certeza que essas

inclusöes representam fluidos mais quentes, aprisionados em épocas anteriores aos

processos de imiscibilidade que ocorreram ao redor de 400'C.

8.3.3 Assembleia biotita-plagioclásio-magnetita (Biotitização) no andesito basáltico

As inclusöes fluidas associadas com este tipo de assembleia de alteraçäo,

observadas em cristais de plagioclásio que coexistem com biotita, são apenas do tipo 1,

ricas em líquido, dishibuídas de modo aleatório nos cristais indicando or¡gem primária,

Apresentam dimensöes médias de 5 a 10 pm de diâmetro

As temperaturas do ponto eutético das soluções aquosas variaram de -75 a -49'C

(Figura 8,'16). Os valores ao redor de -50 são indicativos de uma solução aquosa contendo

NaCl, CaClz, e KCl, segundo dados de eutéticos obtidos de sistemas estudados

experimentalmente (Yanatieva,l946). Os valores menores são atribuídos como nos outros

casos a questöes de meta-estabilidade e/ou presença de ions adicionais em solução (Davis

ef a/,1 990).

As salinídades variaram de 1,5 a 6,5 % em peso de NaCl eq., com a maior

concentração de valores ao redor de 4o/o em peso de NaCl eq. (Figura 8.17). As
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temperaturas de homogeneizaçäo total, por sua vez conceniram-se no intervalo entre 195 e

315'C, com maior freqüência de medidas entre 245 a 285'C. Alguns valores alcançaram

307"C (Figura 8.18).

-66 -62 -58 -54 -50 -46

TE ("C)

F¡gura 8.16: H¡stograma mostrando Temperatura do ponto eutét¡co para as ¡nclusões em plagioclásio do
andesito basáltico com assemble¡a hidrotermal b¡ot¡ta-plagioclás¡o-magnetita.
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F¡gura 8.17: Histograma mostrando as salin¡dades das inclusões fluidas em plagioclásio do andesito basáltico

com a assembleia hidrotermal b¡ot¡ta-plag¡oclás¡o-magnet¡ta.
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Temperatura de homogeneização total
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Figura 8.18: Histograma mostrando as Temperaturas de homogeneização das inclusões fluidas em plag¡oclásio
do andesito basált¡co com assembleia h¡drotermal biotita-plagioclásio-magnetita,

Os diagramas das Figuras 8,19, 8.20 e 8.21 (Th1r-v¡ vs Vuuoo,, Salinldade vs Vu"oo. e

Th1¡.v¡ vs Salinidade) näo indicam a presença de boiling, já que näo se observam grandes

variaçöes nas proporçöes volumétricas da fase vapor e nem os características indicadas por

Roedder (1984) e Ramboz et al. (1982).

De fato, no caso dos feldspatos do andesito basáltico biotitizado, as inclusões

invariavelmente apresentam pequena variação volumétrica entre as fases. No d¡agrama

Thlr-9 vs Vu"oo, (Figura 8.19) observa-se que os pontos näo delimitam completamente a

curva so/vus do sistema HzO - NaCl, concentrando-se na região de menor volume ou seja

de maior densidade, havendo apenas homogeneização para o estado líquido. Assim, não

sugerem a presença de boiling. Adicionalmente, inexistência de boiling também fica

evidenciada pela ausència de correlaçåo negativa no diagrama Salinidade vs Vu"oo, (Figura

8.20), jâ que os pontos concentram-se numa pequena região e, em caso de boiling, as

inclusões com maiores proporções volumétricas da fase vapor deveriam ter as menores

salinidades (Bowers e Helgeson, 1983).

O diagrama Th1¡-e vs Salinidade (Figura 8.21), também sugere inex¡stência de

boiling, uma vez que os pontos encontram-se dispersos numa pequena reg¡ão e não

apresentam qualquer correlação negativa. Nesse diagrama, apenas é observada uma

pequena variação da salinidade (principalmente de 3 a 5 % do NaCl eq.), em temperaturas
159
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relat¡vamente constantes (entre ca. 200 ê 300"C)- Processos de boiling deveriam implicar

em correlaçäo negativa nesse diagrama, pois nas inclusões que homogeneizam para o

líquido, maiores Th indicariam maiores Vuuoo. e no caso de bolilng inclusöes com maiores

Vuupo. deveriam ter menores salinidades, o que não foi observado no diagrama Salinidade vs

Considerando o intervalo de maior concentração de medidas de Thlr-.9 (Figura 8.18)

obtido, foram construídas as isócoras representativas de densidades, considerando-se uma

salinidade méd¡a equivalente a 4o/o em peso de NaCl (Figura 8.17), utilizando-se as

equações de Bakker (1999) e Bowers ê He¡geson (1983), disponívies no programa Fluids

(Bakker, 2003). Assim, como as inclusöes foram aprisionadas a partir de um sistema

homogêneo de fluidos, as ThG-v¡ representam apenas os valores mínimos das condições

rea¡s de apr¡sionamento e necessitam de uma correção de pressâo para obtençäo das

temperaturas reais durante a alteraçäo.

Th (L-V) vs V vapor
Andesito Biot¡t¡zação

(Amostra C-4, campo6 4,5,6 e 7)

F¡gura 8.19: D¡agrama mostrando as Temperaturas de homogeneização versus Volume vapor para as ¡nclusöes
flu¡das em plag¡oclásio do andes¡to basált¡co com assembleia h¡drotermal biotita-plagioclásio-magnet¡ta.
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Salinidade vs Vvapor
Andesito - Biotitização

(Amostra C-4 , campos 4, 5, 6 e 7)
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Figura 8.20: Diâgrama mostrando Sal¡nidade versus Volume vapor para as inclusöes fluidas em plagioclásio do
andesito basált¡co com assembleia hidrotermal biotita-plagioclás¡o-magnetita.
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F¡gura 8.21: Diagrama mostrando Temperatura de homogeneização versus sal¡n¡dade para as inclusões fluidas
em plagioclásio do andesito basáltico com assembleia h¡drotermal biotita-plagioclásio-magnetita.
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Determinaçöes em inclusões fluidas obtidas por Bouzari e Clark (2006) para as

condições de "biotitização" da jazida de Cerro Colorado, que Clark (inédito) considera

guardar semelhanças com a jazida de Cuajone, resultaram em temperaturas no intervalo

entre 251 e 381'C. Considerando-se as isócoras indicadas na Figura 8.22, observa-se que,

para uma pressão estimada em 500 bar, próximas às obtidas por Bouzari e Clark (2006)

para a alteraçäo dos estágios iniciais semelhantes à assembleia hidrotermal encontrada em

Cuajone (biotita + plagioclásio + magnetita) as temperaturas obtidas (310 a 370'C) (Figura

8.22), situam-se no mesmo intervalo do determinado por esses autores.

P vsT (equações de Bakker, 1999 e Bowers & Helgeson, 1983)
Andesito -Biotitização

(Amostra C-4, campos 4,5,6 e 7)
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Figura 8.22: Diagrama P-T representando as isócoras no intervalo de THlr-v¡ entre 245 e 307'C mostrando a

temperatura estimada para a "biotitização" em andesito basáltico da jazida Cuajone, considerando pressão de

500 bar.

8.3.4 Assembleia argilominerais- sericita-carbonatos-clorita (alteraçäo SCC) no

andesito basáltico

As inclusões fluidas observadas nos poucos cristais de quartzo associados à

alteração sericita-clorita-argila com carbonato são predominantemente do tipo 1 (ricas em

lÍquido), seguidas pelas do tipo 3 (salinas), que ocorrem em menor quantidade.

As temperaturas do ponto eutético da solução variam principalmente entre -60 e -44

(Figura 8.23), indicando um sistema composto por HzO + NaCl + CaClz t KCI (Yanatieva,
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1946); valores inferiores, como típico, podem indicar presença íons adicionais dissolvidos ou

meta-estabilidade do (Davis et a/. '1990).

As salinidades das inclusöes do tipo 3 variam de 25,4 a 3O,3 % em peso de NaCl eq.;

uma medida isolada apresentou 55 % em peso de NaCl eq. As de tipo I resultaram em

salinidades predominantemente entre 1,3 e 11,5 % em peso de NaCI eq., mas algumas

medidas resultaram entre 16 e 24,5 o/o em peso de NaCl eq., estes últimos representativos

de valores intermediários entre as de alta e baixa salinidades. Não se observou separação

nítida entre elas (Figura 8.24).

l
Tem peratura do Ponto Eutético
Ande8 ito SCC com Carbonato

(Amostra C-1, campos l, 1', 2 e 3)

-78 .74

F¡gura 8.23: Histograma mostrando a Temperatura do ponto eutét¡co das ¡nclusões flu¡das em quartzo
Íelacionado à alteraçâo SCC no andes¡to basáltico em Cuajone.
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Salinidade
Andes¡to SCC com Carbonato

(Am os tra C -4, cam pos 1, 1', 2 e 3l
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Sal(eq % peso ¡lacl)

F¡gura 8.24: Histograma mostrando a Salinidade das ¡nclusóes fluidas em quartzo relacionado à alteraçåo SCC

no andesito basált¡co em Cuajone.

As temperaturas de homogeneizaçáo (líquido-vapor) variam, principalmente, de 260

a 380'C (Figura 8.25), embora algumas inclusöes apresentem valores de Thlr-v¡ algo mais

baixos, no intervalo entre '140 e 260"C.
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F¡gura 8.25: Histograma mostrando a Temperatura de homogene¡zaçáo das ¡nclusöes fluidas em quartzo

relac¡onado à alteraçáo SCC no andes¡to basáltico em Cuajone.
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Os diagramas Thlr-.v¡ vs Vu"po,, Thlr_v¡ ys Salinidade e Salinidade vs Vvapor, nåo
parecem ¡ndicar a existência de processos de boiling durante esse tipo de alteração.

Embora o diagrama Thlr-v¡ vs v""po. (Figura 8.26) apresente pañe da curva de imiscibilidade,

nåo foram observadas inclusões fluidas ricas em vapor (tipo 2), coexistentes com as de tipo

I ou 3, e nem grandes variaçöes nas proporções volumétricas da fase vapor.

Considerando-se o diagrama Salinidade vs Vvapor (Figura 8.27), observa-se que

ocorrem duas tendências distintas apresentadas pelas inclusöes de tipo 1: uma

representada por inclusões de salinidades variáveis porém baixas (1 a 11,5 % em peso de
Nacl eq.), cujos valores independem da porcentagem volumétr¡ca da fase vapor (tendência

l), e outra com salinidades intermediárias (ca. 16 a 2,o/o em peso de NaCl eq.), que em
princípio parece sugerir uma correlação negativa, onde a salinidade diminui com o aumento
do Vu"po, (tendência 2). variaçöes nas salinidades e nas proporçöes volumétricas da fase
vapor poderiam ser índicativas de três processos distintos: aprisionamento a partir de fluidos
imiscíveis (boiling), de misturas de fluidos ou de modificaçöes posteriores ao aprisionamento
(Wilkinson, 2001).

TH(L-V) ys Wapor
Andes¡to - SCC com Carbonato
(Amostra C-1, Campos 1', 2 e 3 )

Figura 8.26r Diagrama mostrando Temperatura de homogeneização versus Volume vapor das inclusöes flu¡das
em quartzo relac¡onado à alteração SCC no andesito basáltico em Cuajone.
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Figura 8.27: Diagrama mostrando Sal¡nidade versus Volume vapor das ìnclusöes fluidas em quartzo relacionado
à alteração SCC no andes¡to basáltico em Cuajone.

Como destacado acima, não existem evidências de aprisionamento a partir de um

flu¡do em boil¡ng, descaft,ando o primeiro processo. Adicionalmente, como foram estudadas

apenas inclusões com características de origem primária, que näo apresentaram feições de

que tenham sido modificadas após o aprisionamento, as var¡açöes observadas parecem

refletir as características do fluido original, descartando o ierceiro processo descrito.

Portanto, parece mais provável que o aprisionamento das inclusöes ocorreu a partir de

misturas de fluidos, como também sugerido no diagrama Thg-v¡ vs Salinidade (Figura 8.28)
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As inclusões do tipo 3 parecem delinear parle da curva so/vus no diagrama Th1¡-v¡ vs

Vvapo¡ rìîâs como não coexistem com inclusões r¡cas em vapor, näo podem representar um

fluido em bo¡ling. No diagrama Salinidade vs Vuapo. observa-se que os pontos referentes às

inclusões do tipo 3 delimitam um campo distinto das de tipo 1, porém com certa

sobrepos¡ção de valores com as de tipo 1 na região de salinidade intermediária.

Adicionalmente, o diagrama Thlr-g vs Salinidade, também mostra que algumas inclusões de

tipo 3 sofreram homogeneização nos mesmos intervalos de temperatura elevados das de

tipo 1 (ao redor de 370"C).

No caso dessas inclusöes, pode-se sugerir aprisionamento de um fluido salino

desenvolvido de forma independente. Desse modo, as inclusões dos tipos 3 e 1 teriam sido

formadas em etapas ligeiramente distintas por processos de condensação e contração

respectivamente, como discutido por Heínrich 2007 e Sillitoe 2010, enire outros e
apresentados detalhadamente no capitulo de discussões. Também ocorrem misturas

variáveis entre esses dois tipos de fluidos o que explicaria as variações nas salinidades das

inclusões do tipo 1 .



8.3.5 Assembleia quartzo-sericita-pirita (Sericitização) em riólito

Nos veios e cristais de quartzo associados aos processos de sericitização no riólito,

ocorrem pr¡ncipalmente inclusões do tipo1, raras do tipo 3, em grupos distribuídos de modo

aleatório no interior dos cristais, típicas de origem primária.

As temperaturas eutéticas variaram de -59,6 a -51"C, indicando sistema

pr¡ncipalmenie composto por H20+NaCl+CaClrtKCl (Yanatieva, 1946). Foram obt¡dos

poucos valores das temperaturas do ponto eutético, devido à dificuldade de observação

dessa mudança de fase nas amostras; portanto elas não foram representadas em

histogramas.

As sa nidades variaram principalmente de 0,5 a 10 o/o em peso de NaCl eq, (tipo 1),

com alguns valores superiores chegando até 18,5 % em peso de NaCl eq.. As raras

inclusöes do tipo 3 observadas apresentaram salinidades de 27,5 a 28 o/o em peso de NaCì

eq. (Figura 8.29).

Sa l¡nida de
Riolito -Ser¡c¡tização

(Am ostra N-1, campos 2, 5, 74, 78)

F¡gura 8.29: Histograma mostrando a salinidade das ¡nclusões fluidas em quartzo relacionado à alteração de
ser¡c¡t¡zação no rìólito nâ jazida de Cuajone.

As temperaturas de homogeneizaçäo das inclusöes do tipo I variaram

principalmente entre 320 e 364"C, com maior concentraçäo de valores entre 335 a 355'C.

Apenas foi observada a Th1¡-y¡ de uma única inclusão do tipo 3 (246"C) (Figura 8.30).
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F¡gura 8.30: H¡stograma mostrando a Temperatura de homogeneização das inclusões fluidas em quartzo
relâcionado à alteração de seric¡t¡zação no riól¡to na jazida de Cuajone.

As variações volumétricas apresentadas pelas inclusões estudadas são

relativamente pequenas (Vu"po, de aproximadamente 16 a 40o/o, principalmente entre 28 e

39%), Essas variaçöes volumétricas e a ausência de inclusöes do tipo 2 (ricas em vapor)

que homogeneizam parc o vapor em temperaturas semelhantes às de tipo 1, não sugerem

aprisionamento a partir de um fluido originalmente imiscível (boiling) embora os dados no

diagrama ThG.g vs Vu"oo, delimitem uma pequena parte da curva so/vus do sistema ( Figura

8.31).

O diagrama Salinidade vs Kapo. também näo é representativo de boiling, uma vez

que os pontos analíticos encontram-se concentrados, sem uma tendència de decréscimo da

salinidade com o aumento do volume da fase vapor (Figura 8.32).
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Figura 8.31: Diagrama mostrando a Temperatura de homogeneização versus Volume vapor dâs ¡nclusöes

fluidas em quartzo relacionado à alteração de ser¡cit¡zaçäo no riólito na jazida de Cuajone.
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Figura 8.32: D¡agrama mostrando a Salìnidade versus Volume vapor das inclusões fluidas em
relac¡onado à alteração de seric¡t¡zação no riól¡to na jaz¡da de Cuajone.
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O diagrama Thlr-,4 vs Salinidade (Figura 8.33) mostra grandes variações na

salinidade em dois intervalos de temperatura. Um deles situa-se ao redor de 350'C,

semelhante ao observado na assembleia SCC e outro com valores um pouco mais

espalhados variando de 200 a 300'C. Observa-se também que as salinidades atingem

valores bastante baixos (1,8 % em peso de NaCl eq.) no caso do primeiro intervalo de

temperatura mencionado. Já na faixa de menores temperaturas as salinidades chegam a

valores ainda mais baixos 0,60/o em peso de NaCl eq. Essas distribuiçöes sugerem um

processo de mistura de fluidos que ocorreram em dois interualos de temperaturas. Os

valores baixos de salinidade podem ser ìndicativos da contribuição de fluidos meteór¡cos no

sistema.
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F¡gura 8.33: Diagrama mostrando a Temperatura de homogene¡zação versus Sal¡n¡dade das inclusões fluìdas

em quartzo Íelacionado à alteração de ser¡cit¡zação no riólito na iazida de Cuajone.

8.3.6 Veio de quartzo-feldspato potássico (alteração potássica) no andes¡to basáltico

No veio de quartzo-feldspato potássico examinado do andesito basáltico ocorrem

apenas inclusóes dos tipos 1 e 3, as primeiras predominantes. Os aspectos texturais

sugerem tratar-se também de inclusões primárias.

As temperaturas eutéticas variaram entre -55 e -50'C (Figura 8,34), indicando o

sistema aquoso com NaCl e CaClz, podendo conter algum KCI (Yanatieva, 1946). Valores



¡nfer¡ores observados e podem indicar outros Íons em solução e/ou meta-estabilidade, a

exemplo dos casos anteriores.

As inclusöes do tipo I possuem salinidades variando de 3,9 a 18,6 % de NaCl eq.,

enquanto que nas do tipo 3 as salinidades situam-se desde 57 até valores superiores a 68

% de NaCl eq. (Figura 8.35). Merece ser mencionado que, nesses últimos casos nåo foram

determinadas as temperaturas de dissolução dos sais de saturação, que ocorrem em

valores superiores a 600"C, o limite do equipamento. Assim as salinidades reais destas

inclusões podem ser ainda maiores.

As temperaturas de homogeneização (liquido-vapor) variaram dentro de uma faixa

estre¡ta, entre 300 e 360'C, com maior número de medidas entre 320 e 340"C (Figura 8.36).

Algumas poucas inclusões apresentaram valores menores (entre 200 e 300'C). No entanto,

as inclusões do tipo 3 homogeneízam pela dissolução do sal de saturação, e assim, suas

temperaturas de homogeneização total situam-se desde 530'C aiingindo valores superiores

a 600'C (Figura 8.37).
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F¡gura 8.34r Hislograma mostrando a Temperatura do Eutético das inclusóes fluidas em quartzo de veio de
quartzo-feldspato no andes¡to basáltico na jaz¡da de Cuajone.
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F¡gura 8.35: Histograma mostrando a Salin¡dade das inclusões fluidas em quartzo de ve¡o de quartzo-feldspato
no andesito basáltico na jazida de Cuajone.
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Figura 8.36: Histograma mostrando a Temperatura de homogeneização das ¡nclusöes luidas em quartzo de
ve¡o de quartzo-feldspato no andesito basáltico na jaz¡da de Cuajone.
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Temperatura de Homog eneização total
Veio Qz-Kfd no Andesito
(Amostra G-4, Campo 1)
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F¡gura 8.37: Histograma mostrando â Temperatura de homogeneização Total das inclusões flu¡das em quartzo
de ve¡o de quartzo-feldspato no andes¡to basáltico na jaz¡da de Cuajone.

No diagrama Th vs Vvapor foram representados os campos das temperaturas de

homogeneização (líquido-vapor), para as inclusöes dos tipos I e 3, e da homogeneização

pela dissolução dos sais de saturação, no caso das inclusöes do t¡po 3. Esse diagrama

(Figura 8.38) não indica a presença de aprisionamento de um fluido em borTrng. Além disso,

a var¡ação da øzáo Vvaporrutorar das inclusões é muito pequena, näo havendo inclusões do

tipo 2 que homogeneízam para o vapor em faixas de temperatura semelhantes às de tipo 1

ou 3, que homogeneízam para o líquido. Adicionalmente, o d¡agrama Salinidade vs Vu"oo.

(Figura 8.39) não apresenta correlação negativa, reforçando a ausência desse processo e

também deve ser considerado que inclusões que homogeneízam pela dissoluçäo do sal em

temperaturas mais elevadas que as Thlr-v¡, näo significam que o aprisionamento ocorreu a

partir de um fluido em boiling (Bodnar, 1994; Ramboz et al., 1982).

Destaca-se nos diagramas Salinidade vs Vu"oo, e Salinidade vs Th66¡ (Figura 8.40)

que as inclusöes dos iipos 1 e 3 formam dois grupos bem diferenciados em relação tanto à

temperatura quanto à sal¡n¡dade, sugerindo que foram formadas em estágios distintos.
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Temperatura de Homogeneizaçäo vs Vvapor
Veio Qz-Kfd no Andesito
(Amostra C-4, Campo 1)
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Figura 8.38: Diagrama mostrando a Temperatura de homogeneização versus Volume vapor das inclusöes
fluidas em quartzo de veio de quartzo-feldspato no andesito basáltico na jazida de Cuajone.

Salinidade vs Vvapor
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Figura 8.39: Diagrama mostrando a Salinidade versus Volume vapor das inclusões fluidas em quartzo de veio de
quartzo-feldspato no andesito basáltico na jazida de Cuajone.
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Salinidade vs T htotal
Veio Qz-Kfd no Andes¡to
(Amostra C4, Campo l)
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F¡gura 8.40: D¡agrama mostrando a Salinidade versus Temperatura de homogeneização total das inclusöes

flu¡das em quartzo de veio de quartzo-feldspato no andes¡to basált¡co na jaz¡da de Cuajone.

As temperaturas de homogeneização total, no caso das inclusöes do tipo 3, säo as

próprias temperaturas de dissolução do sal, que variam de 528 'C a valores maiores que

600"C, (Tds>Thl-v) e, portanto, essas ¡nclusöes provavelmente se formaram em

temperaturas maiores, sendo anteriores às do tipo 1 .

O diagrama Tds vs Thlr-v ;( Figura 8.41) mostra que o campo representado pela

temperatura de dissolução dos sais de saturação nas inclusões do tipo 3 são bem

superiores à equação linear de equilíbrio halita + líquido + vapor (onde Th6-v¡ é igual à Tds).

lnclusões com estas características poderiam ter sido originadas partir do aprisionamento de

soluções homogêneas saturadas ou alternativamente subsaturadas, porém, neste último

caso, sob temperaturas e pressöes maiores (Ramboz et al., 1982).

Assim, sugere-se que essas inclusões foram formadas em temperaturas

relativamente elevadas, a partir de um fluido originalmente muito salino que, com o

resfriamento, atingiu o ponto de saturaçäo, formando cristais de halita, antes de atingir a

curva de equilíbrio líquido-vapor, como mostra esquematicamente a Figura 8.38. Com o

resfriamento posterior, apenas foi formada a bolha de vapor quando o fluido atingiu a curva

de imiscibilidade (L-V).
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Temperah¡ra de dissolução do sal wTh(L'V)
Veio @-Kfd no Andesito
(Amostra C-4, Campo 1)
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Figura 8.41: Diagrama mostrando Dissolução do sal versus Temperatura de homogene¡zação das inclusões

flu¡das em quartzo de veio de quartzo-feldspâto no andesito basáltico na jazida de Cuajone.

8.3.7 Quartzo da matriz do Pórfiro ll (alteração SCC e/ou propilítica)

No quartzo da matriz do Pórfiro ll da amostra examinada foram observadas

principalmente inclusöes dos tipos I e 3, com predominância das primeiras. Nas amostras

analisadas apenas fo¡ observada uma inclusäo cujo volume da fase vapor sugere tratar-se

do tipo 2, embora os resultados sejam incertos.

As inclusões do tipo 3 ocorrem de modo aleatório apenas em certos cristais

estudados, raramente coexistindo com as do tipo 1. Estas também se encontram

distribuídas de modo aleatório no interior de outros cristais. A distribuição dos dois tipos de

inclusöes sugere origem primária.

As temperaturas eutéticas não puderam ser obtidas devido às pequenas dimensões

das inclusöes, às baixas salinidades das de tipo 1, bem como a presença de muitos sólidos

nas de tipo 3, restando quantidades muilo pequenas da fase aquosã. As poucas

determinaÇões efetuadas sugerem tratar-se do sistema HrO-NaCl-CaCl2tKCl.

As salinidades variaram de 1,5 a 8,5% em peso de NaCl eq. nas inclusöes de tipo 1

e de 25,5 a 44,5 o/o em peso de NaCl eq., nas de t¡po 3, com grande quantidade de medidas

com valor mínimo ao redor de 260/o em peso de NaCl eq. (Figura 8.42), uma vez que tinham
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sa¡s (NaCl) de saturação, dos quais não foi possível observar a dissolução durante os

experimentos.

Salin idade
PoÉiro ll - Quarzo Matriz

(Amostra O-3, campos I e 2)

Sal (eq % peso NaCl)

lsrr l

tT3
¡lT1

I
l

I

F¡gura 8.42: Histogramê mostrando a salinidade das ¡nclusöes flu¡das em quartzo da matr¡z no Pórfìro

iaz¡da de Cuajone,

As temperaturas de homogeneização (líquido-vapor) das inclusöes de tipo 1 variaram

entre 240 e 380'C. No caso das inclusões de tipo 3 os valores apresentaram grande

dispersäo (Figura 8.43), não representando, nesse caso, a homogeneizaçåo total, uma vez

que essa ocorreu pela dissolução dos sais de saturação em valores superiores, embora

estes nem sempre tenham sido observados.

Os dados obtidos não sugerem um aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis, o

que é indicado pelos diagramas Thlr-v¡ vs Vu"oo, (Figuras 8.44), Sal¡nidade vs Vu"oo, (Fìgura

8.45) e Th(L-v) vs Salinidade (Figura 8.46). Na realidade, observam-se nos diagramas dois

campos bem definidos e distintos para as inclusões dos t¡pos 1 e 3, o que está coerente com

o fato de estarem hospedadas em cristais diferentes.
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F¡gura 8.43: Histograma mostrando a Temperatura de homogeneizaçåo das inclusões fluidas em quartzo da

matriz no Pórfiro ll na jaz¡da de Cuajone.

TH(L-V) vs Vvapor
Porfiro ll - Quarzo Matriz
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Figura 8.44: Diagrama mostrando a Temperatura de homogeneização versus Volume vapor para as inclusões

em quartzo da mâtr¡z no Pórfìro ll na jazida de Cuajone.
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Deve ser destacado, que as temperaturas de homogeneização total, pela dissolução

do sal de saturaçäo, das inclusões do tipo 3 são superiores. Naquelas onde foi possível

medir esse parâmetro foram observadas no diagrama Tds vs Th6-v¡ (Figura 8.47)

temperaturas entre 360 e 380'C para a dissoluçäo do sal em inclusões cujas Thlr--v¡ variaram

entre 180 e 203'C. As temperaturas de dissolução do sal representam as mínimas de

aprisionamento de um fluido provavelmente sub-saturado. Nas outras, com Thlr-9 maiores,

não foi observada a dissolução do sal até as máximas temperaturas alcançadas durante a

etapa de aquecimento (390"C) e, portanto, suas temperaturas de homogeneização total säo

ainda superiores.

As inclusões de tipo I também alcançam temperaturas máximas de homogeneização

em valores relativamente elevados (máximo de 378'C) porém, de modo geral, menores que

as de tipo 3 (360 a >390), realmente indicando que foram aprisionadas em evento diferenie.

O diagrama Salinidade vs Vuuoo, (Figura 8.45) mostra que os pontos relativos às

inclusões do tipo 1 concentram-se nas regiões de salinidades menores que 10% em peso de

NaCl eq., independentemente da variação volumétr¡ca da fase vapor. Além disso, no

diagrama Th1r.e vs Salinidade (Figura 8.46) os pontos relat¡vos às inclusöes de tipo I com

salinidades menores também são os que de modo geral apresentam as menores

temperaturas de homogeneizaçäo. Este fato sugere influência de fluidos externos menos

salinos e mais frios.
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Figura 8.45: Diagrama mostrando a Salinidade versus Volume vapor para as ¡nclusões flu¡das em quartzo da

matriz no Pórfìro ll na jazida de Cuajone.
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Figura 8.46: Diagrâma mostrando a Sal¡n¡dade versus Volume vapor para as ¡nclusöes flu¡das em quartzo da

matriz no Pórfiro Il na jazida de Cuajone.
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Figura 8.47: Diagrama que relaciona a temperatura de dissolução dos sa¡s com as temperaturas de
homogene¡zação das fases fluidas para as ¡ncìusões fluidas em quartzo da mâtr¡z no Pórfiro ll na jazida de
Cuajone.

8.3.8 Veio de quartzo-feldspato potáss¡co (alteração potássica) no Pórfiro ll

Nos cristais de quartzo do veio quarto-feldspato potássico do pórfiro ll ocorrem

predominantemente inclusões primárias de tipo 1, seguidas pelas de tipo 3. As de tipo 1

predominam em alguns cristais; em outros säo observados agrupamentos de inclusões de

tipo 3, que ocorrem como manchas intercaladas com as de tipo I em porções distintas dos

crista¡s.

As temperaturas do ponto eutético das soluções aquosas variaram de -80 a -48'C

(Figura 8.48), novamente indicando um sistema aquoso com íons Ca2*, Na*, Cl-, com

provável presença de K*. Observa-se que as inclusöes de tipo 3 apresentam uma tendênc¡a

para valores mais baixos de eutéticos, usualmente interpretada como devida à presença de

íons adicionais ou meia-estabilidade.
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Tem pe ratura do Ponto Eutético
Porf¡ro ll - Veio Qz -Kfd

(Amostra O-3, campos 5,6 e 6a)
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F¡gura 8.48: D¡agrama mostrando o Ponto eutético das ¡nclusões fluidas do quartzo do ve¡o de quartzo-feldspato

potáss¡co no Pórfiro ll na jazìda de Cuajone.
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F¡gura 8.49: Diagrama mostrando a Salinidade das inclusôes flu¡das do quartzo do ve¡o de quartzo-feldspato
potáss¡co no Pórfiro ll na jazida de Cuajone.



As salinidades das inclusões do tipo I var¡am principalmente de 0,5 a 12,5 o/o em

peso de NaCl eq., embora alguns valores maiores tenham sido observados (Figura 8.49). As

de tipo 3 possuem geralmente salinidades muito elevadas, principalmente entre 40 e 50 %

em peso de NaCl eq., com alguns valores mais baixos. Entre as de valores mais baixos

encontram-se aquelas onde não foi observada a dissolução do sal de saturação e, portanto,

os resultados representam apenas valores mínimos.

As Thlr-q obtidas (Figura 8.50) apresentam grande dispersão nas inclusões do tipo 1,

havendo maior número de medidas entre 275 e 295'C, 335 e 355'C e 395 e 415"C,

respectivamente. As de tipo 3 apresentam valores de Thlr-V) concentrados ent[e 235 e

295"C, embora estes não representem temperaturas de homogeneização total, que

ocorreram pela dissolução dos sais de saturaçäo entre 285 e 453'C, nas inclusöes onde foi

possível observar essa mudança de fase. Nas outras inclusões de tipo 3, o sal näo sofreu

dissolução até 455"C, que foi a máx¡ma temperatura de aquecimento a que foram

submetidas e, portanto, suas temperaturas de aprisionamento são superiores a esse valor.

Th(L-V)
Porfiro ll - Veio Qz -Kfd

(Amostra O-3, campos 5 e 6a)

F¡gura 8.50: D¡agrama mostrando Temperatura de homogene¡zação das inclusões fluidas em quartzo do veio de
quartzo-feldspato potáss¡co no Pórf¡ro ll nâ jazida de Cuajone.

O diagrama Thlr-u vs Vu"po,, (Figura 8.51) não indica aprisionamento a partir de um

fluido imiscível. Uma única inclusão de tipo 2 observada, apresentou valores bastante

¡ncertos, podendo ter sofrido modificaçöes posteriores com perda de água.
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Th(L-V) vs Vvapor
Porfiro ll - Veio Qz -Kfd

(Amostra O-3, Campos 5 e 6a)
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Figura 8.51 : Diagrama mostrando Temperatura de homogeneização versus Volume vapor para as inclusöes

fluidas em quartzo do veio de quartzo-feldspato potássico no Pórfiro ll na jazida de Cuajone.

Os diagramas Salinidade ys Vu"oo.. (Figura 8.52) e Thg.e vs Salinidade (Figura 8.53),

também evidenciam dois campos bem distintos para as inclusöes de tipos 1 e 3.
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Figura 8. 52: Diagrama mostrando Salinidade versus Volume vapor para as inclusões fluidas em quartzo do veio

de quartzo-feldspato potássico no pórfìro ll na jazida de Cuajone.
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F¡9ura 8. 53: Diagrama mostrando Temperatura de homogene¡zação versus Sal¡n¡dade para as ¡nclusöes flu¡das

em quartzo do veio de quartzo-feldspato potássico no pórflro ll na jazida de Cuajone.

Como nas inclusóes de tipo 3 a dissolução do sal ocorreu sempre acima da

temperatura de homogeneização (líquido-vapor, Figura 8.54), pode-se Indicar que elas

foram formadas a part¡r de um fluido homogêneo subsaturado em temperaturas ainda mais

elevadas, que precipitaram o sal com a diminuiçäo das condiçöes de P e T e, apenas

desenvolveram a bolha de vapor quando atingiram a curva so/vus do sisiema.

Os campos distintos nos diagramas Salinidade vs Vvapor e Thlr-v¡ vs Salinidade .

(Figuras 8.52 e 8.53) aliados às observaçöes acima referentes a inexistênc¡a de boiling, ,

sugerem que as inclusões de tipos 1 e 3 foram também formadas em etapas evolutivas .

distintas.
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Ternperáura de Dissolução do Sal vs Th(L-V)
Porf¡rc ll - Ve¡o @ -Kfd

(Anostra 03, campG 5 e 6a)
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Figura 8.54: D¡agrama mostrando Temperatura de dissolução do sal versus Temperatura de homogeneização

para as inclusöes flu¡das em quartzo do veio de quartzo-feldspato potássico no pórf¡ro ll na jazida de Cuâjone



CAPITULO IX

coNsrDERAçÕes nH¡rs e corcr-usöes

Este capítulo sintetiza os principais resultados obtidos, apresenta algumas

consideraçöes interpretativas finais, particularmente decorrentes dos estudos de inlusões

fluidag, bem como procura estabelecer uma seqüência lógica dos eventos de alteração na

Mina Cuajone. Finalmente são oferecidas algumas conclusöes baseadas nos dados obtidos

e nas interpretações alcançadas.

9.,l Cons¡derações sobre a petrografia e mineralogia

Estudos petrográficos de 77 amostras representativas da amostragem sistemática de

22 furos de sondagem selecionados ao longo de três perfís representativos da cava de

Cuajone (Figura 4.4) permitiram correlacionar diferentes tipos de rochas e suas

corespondentes alterações (Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, Anexo 5), como sintetizado a seguir.

Perfil I
Localizado ao norte da cava, com direçäo E-W. Este perfil foi elaborado a partir de

sete furos de sondagem (A-G). O tipo de rocha predominante corresponde a variedades de

andesitos basálticos encaixantes. Outros tipos de rochas que fazem paÌ1e deste perfil são

quaftzo latito pórfiro, que ocorre no lado oeste do perfil (amostras A-2 e A-3 com cotas

3.127,52 m e 2.993,92 m respectivamente), no furo de sondagem A, enquanto que /euco

quaftzo dioritos-tonalitos denominado gener¡câmente pórfiro ll e traquito pórfiro aparecem no

furo D. O traquito parece constitu¡r um dique nas partes profundas do furo (amostra D-6,

cota 2.834,13 m), enquanto o pórfiro-ll (amostra D-4) ocorre em níveis superiores (cota

3.105,13 m).

Neste perfil foi possível indicar uma sequência da alte¡açäo hidrotermal

particularmente pâra as variedades de andesito basáltico (rocha predominante); outras

rochas e respectivas alteraçöes que também ocorrem, mas que são mais típicas dos outros

perfís, serão descritas em maior detalhe quando da descriçåo destes.

Nas zonas mais profundas (amostras B-3, C-4 e E-3) observa-se uma assembleia de

alteração caracterizada pela combinação biotita-plagioclásio-magnetita, normalmente

associada a um processo de biotitização. Em cotas um pouco superiores, anidrita e quartzo



se juntam a esta assembleia, como minerais adicionais típicos desta alteração hidrotermal.

Dados químìcos indicam que a bìotita hidrotermal é uma variedade magnesiana, com 0,65 <

mg# < 0,68, 2,4 <tvAl < 2,5 (c.p.f.u.) e 0,2 <Ti< 0,5 (c.p.f.u.) e a magnetita é praticamente

pura. A composiçäo do plagioclásio associado e a sua comparação com as composiçöes

labradoríticas primárias foram obtidas apenas de forma qualitativa, devido à dificuldade em

se localizar pontos analitcos em áreas limpas de cristais representativos da alteração.

Assim, mapas composicionais de cristais de plagioclásio demonstraram a presença de

zonas com morfologias variadas mais sódicas, indicando o caráter mals sódico do

plagioclásio de alteração, possivelmente no intervalo da andesina.

Na parte oeste do perfil, esta alteração é superimposta por finas venulações

constituídas pela assembleia quartzo-clorita-zeólita-carbonatos+feldspato potássico,

enquanto que na parte leste, venulações contendo tipicamente quartzo-feldspato potássico-

argilominerais-clorita, sem zeólita ou carbonatos são mais típ¡cas. Os carbonatos presentes

são predominantemente calcícitos, de acordo com determinações sem iquantitat¡vas por

espectrometria de dispersäo de energia. Determinações quantitativas demonstram que a

zeólita corresponde a uma variedade cálcica rara, com Cal(Ca+Na+K) em torno de 0.81 a

0.92, provavelmente uma yugawaralita.

Em cotas superiores (aproximadamente entre 3000 a 3300 m), sobreposta à referida

biotitizaçåo, ocorre no lado centro oeste a assembleia argilominerais-sericita-carbonatos-

clorita, aparecendo inicialmente com um estilo fissural (amostras A-1, 81, B-2, C-3 e C-2), o

qual progride para um estilo mais tipicamente pervasivo nas amostras representativas de

cotas mais elevadas (amostras C-l e D-2), Nesta assembleia, os carbonatos são calcíticos,

a sericita corresponde a uma vâr¡edade com 0,3 < mg# < 0,5 e a clorita é uma ripidolita

magnesiana, com valores 0,7 < mg# < 0,8. Dados de difratometria de raios X indicam que os

argilominerais correpondem, de fato, a uma mistura que contèm smectita, mica, caolinita e

clorita.

No lado leste do perfil, furos E e F, nota-se que os volumes de quartzo e anidrita

aumentam na matriz das variedades andesíticas precursoras. Adicionalmente, esta área é

caracter¡zada pelo desenvolvimento mais intenso de veios de quartzo-feldspato potássico-

argilominerais, os quais definem a superposiçäo de um estilo fissural de alteração. Como no

exemplo anterior, esta alteração, inicialmente fissural, assume um caráter de tipo

seletivamente pervasivo (amostra F-2) e deste para um estilo tip¡camente pervasivo em

nfveis mais rasos (amostra F-l ).

Finalmente, na zona lateral leste do perfil, uma assembleia caracterizada por

epidoto-carbonatos-clorita com estilo seletivamente pervasivo afeta principalmente o
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plagioclásio original da rocha andesítica, bem como o plagioclásio mais sód¡co da

assemble¡a biotita-plagioclásio-magnetita, mais antiga. Neste último caso, grande parte da

biotita foi transformada em clorita, observando-se em todas as zonas de alteração

resqufcios de biotita formada na etapa anterior denom¡nada biotitização.

Perfil 2

Localiza-se na porção centro-norte da cava com direçäo noroeste-sudeste. Foi

elaborado a partir de 3 furos de sondagem (H-J). As rochas presentes correspondem a

variedades de andesito basáltico, microbrecha e leuco quartzo dioritos-tonalitos - pórfiro ll

(furo H), quartzo latito póúiro (furo l) e microgranodiorito pórfiro (parte do furo J) (Figura 5.2,

Anexo 5) e a alteração ma¡s típica observada é a SCC, caracterizada pela combinaçäo

clor¡tâ-carbonatos-quartzo-sericita.

No caso do andesito basáltico localizãdo nas partes superiores do furo H, cota

3.171,14 m, a alteração SCC está sobreposta a biotitização, sendo ainda encontrados

resquícios desta alteração. Já em cotas superiores, 3.274,14 m, uma alteração potássica

(feldspato potássico-sericita-quartzo) de estilo pervasivo é a mais iípica. A m¡crobrecha e o

microtonalito pórfiro localizados nas cotas 3.'1 15,84 m e 2.945,14 m, respectivamente,

apresentam alteraçäo tipo SCC como no andesito basáltico. Da mesma forma, a alteração

SCC, em estilo seletivamente pervasivo, é a alteração mais típica que afeta o quartzo latlto

pórfiro localizado na parte central do perfil (furo l).

Na zona leste do perfil, ocorrem microgranodioritos pórfiros. A amostra J-3 (cota

2.907,32 m) corresponde a rocha menos alterada encontrada, com indícios relativamente

leves do processo de sericitização. Nas cotas 3.110,82 m e 2.883,32 m , amostras J-2e J-4,

respectivamente, as amostras examinadas apresentam alteraçäo para SCC, a qual é

sobreposta pela sericitizaçäo, observando-se ainda alguns resquícios de biotitização,

preservados em alguns agregados irregulares de biot¡ta hidrotermal. Neste último caso, uma

vez que näo se observou em nenhum caso alteração por biotitização em rochas outras que

näo variedades andesíticas, näo é descadada a hipótese de que a rocha precursora seja, na

realizada, uma variedade de andesito basáltico e näo o microgranodiorito pórfiro

propriamente dito.

Perfil 3

Este perfil local¡za-se na região sul da cava, com orientaçäo leste-oeste (F¡guras 5.3,

Anexo 5). Foi elaborado a partir de l3 furos de sondagem (K-W), os quais amostram tanto

os corpos intrusivos rasos, quanto as rochas encaixantes.
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Neste perfil foram caracterizados os seguintes litotipos: riólito, andesito basáltico,

monzogranito-qua¡tzo monzonito póffiro, denominado pórfiro-1, leuco quartzo diorits-tonalito

denominado pórfiro ll, microgranodioriio pórfiro, microtonalito pórfiro, quartzo latito e traquito

pórfiroS. Na maioria dos caSos estas rochas ençontram-Se alteradas em estilo pervasivo, o

que em parte dificulta e seu reconhecimento e classificaçäo mais precisos.

O riólito ocorre no lado oeste do perfil, nas partes superiores dos furos de sondagem

K, L, M, N, O e Q, e encontra-se sempre fortemente alterado por sericitização,

desenvolvendo a combinação sericita-quartzo-pirita. No furo de sondagem L, abaixo da cota

3.299 m, observa-se um incremento na quantidade de argilom¡neraìs nesta assembleia.

Dados químicos indicam que a sericita típica desta alteraçäo corresponde uma variedade

com 0,5 < mg# < 0,8 e é mais magnesiana quando comparada às sericitas presentes nas

alterações do andesito basáltico, pórfiro ll e microgranodiorito pórfiro.

Variedades de andesito basáltico ocorrem nas partes mais profundas dos furos M, N

e R e, no lado leste do perfil, ao longo de praticamente todo o furo V. A amostra M-5,

localizada a uma profundidade de 2.841,47m, é a única com alteração cálcico-sódica

(act¡nolita-plagioclásio-magnetita) em estilo pervasivo. Nesta assembleia, o anfibólio

corresponde predominantemente à actinolita, com 0,73 < mg# < 0,87 e 7,3 < Si < 7,6

(c.p.f.u.), com abundâncias relativamente baixas de Mn e Ti entre 0'05 e 0 '22 e entre 0,01 e

0,03 c.p.f.u., respectivamente. Algumas análises apresentam conteúdos de Si algo mais

elevados, mais típicos de uma magnésio-hornblenda. o plagioclásio corresponde a um

oligloclásio e a magnetita se caracteriza por apresentar conteúdo algo mais elevado de Ti

quando comparada à magnetita presente nos outros tipos de alteraçäo, particvularmente a

biotitização.

Em cotas superiores (3.096,47 m), observa-se forte incremento de quartzo

microgranular na malriz da rocha, acompanhado da argilização mais intensa do plagioclásio.

Jâ na zona mais profunda do furo N (amostra N-3) a rocha mostra a assembleia biotita-

plagioclásio-magnetitaiclor¡ta, definida como alteraçäo por biotitização com clorita,

caracterizada pela presença de b¡otita tipicamente verde, algo menos magnesiana que a

biotita associada à biotitização descrita no perfil I, com 0,61 < mg# < 0,66 e 2,42 < tvAl 3

2]4 c.p.Î.u. e 0,21 <Ti <0,31 c.p.f.u,, porém com valores algo mais elevados para 'vAl

quando comparadas às composiçöes obtidas para as alteraçöes biotitização e biotit¡zação

com anidrita. A clorita apresenta composiçöes de pynoclorita e ridipolita, com valores mg#

entre 0,7 e 0,8; valores que se encontram no mesmo intervalo de variação dos valores

observados para a clorita que aparece na alteração SCC.
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No lado leste do perfil observa-se sobreposição de forte saussiritizaçäo (epidoto-

carbonatos-clorita) do plagioclásio, processo que muitas vezes evolui para a matriz da

rocha, resultando no aspecto manchado da mesma; esta sausurrit¡zaçäo está sobreposta à

alteração que oríginou a associação biotita-plagioclás¡o-magnetitatclorita, sendo portanto

posterior. O epidoto corresponde à série clinozoizita-epidoto, com 2,3 < Al/Felll < 2,5 (cf.

Tabelas ou diagrama 6.7 cap, Vl), com quantidades relativamente baixas de Mn e Sr, entre

0,007 e 0,022 e entre 0,003 a 0,005 c.p.f.u., respectivamente. A clorita é uma pynoclorita

com mg# entre 0,63 e 0,64, valores que säo em média inferiores aos observados para clorita

da alteração SCC do perfil 1, bem como inferiores aos da clorita associada à biotitização

com clorita.

O pórfiro locorre nas partes profundas do furo de sondagem P (amostras P-3 e P-4

com cotas 2.758,07 e 2.7 46,07 m, respectivamente), Q (amostra Q-2, cota 2.969,83 m), R

(amostras R-1 cota, 3.189,89 m e R-2 cota,2.739,29 m) e S (amostra S-1, cota 3.151,32 m).

A associação de alteração composta por sericita-carbonatosfclorita é observada nas

amostras P-3 e P-4, enquanto que, nas amostras Q-2, R-1 e S-1, a alteração SCC

(argilominerais-carbonatos-clorita) sobrepóe-se a uma alteração potássica prévìa,

representada por veios quartzo-feldspato potássico e, em parte, pelo desenvolvimento

destes minerais na matriz da rocha. Dados químicos dos feldspatos potássicos dos veios

indicam composições relativamente ricas na molécula de ortoclásio,

Neste perfil, o quartzo latito pórfiro ocorre numa única amostra (R-2, cota 2.739,29

m) no furo de sondagem R e apresenta-se com alteração relativamente branda e mais

tipicamente propilítica, marcada pela assembleia clorita-epidoto-carbonatos+argilominerais.

O pórfiro ll é a rocha mais abundante deste pedil ocorre nos furos O (amostras O-2,

cota 3.063,28 m e O-3, cota 2.800,28 m), P (amostras P-1 , cota 3.088,07 m e P-2, cota

2.980,07 m), Q (amostra Q-3, cota 2.685,53), S (amostra S-2, cota 2.898,32 m), T-1

(amostra 3.232,92) e U (amostras U-1, U-2 e U-3 com cotas 3.286,76, 3.092,76 e 2.943,76

m, respectivamente).

Em geÍal esta rocha está afetada por mais de um tipo de alteração. Alteraçäo SCC

(sericita-quarlzo-clor¡ta-carbonatostargilom¡nerais) é encontrada nas amostras O-2, O-3, S-

2, T-1, U-1 e U-2 (cf. Tabela 5.3 Anexo 5). A mica branca apresenta 0,25 < mg# < 0,38 e é

ligeiramente mais magnesiana quando comparada com presente na alteração sericitização

sobre o riólito. Veios de quartzo-feldspato potássico (alteração potássica) foram observados

nas amostras O-3, Q-3 e U-3; dados químicos do feldspato potássico indlcam duas

variedades, uma mais rica na molécula de Or, outra já com quantidades mais significativas

de Ab. Em algumas amostras estes veios iambém estão acompanhados de plagioclásio de
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composlção entre albita e oligoclásio, mais sódicos que o plagioclásio primário da rocha,

tipicamente uma andesina. Alteração propilítica incipiente (carbonatos-clorita-epidoto) afeta

algumas das amostras examinadas (O-3, P-2 e Q-3, 52 e T-1). Nestas, a clorita corresponde

a uma ripidolita com mg# em torno de 0,7, similar à clorita observada na alteração SCC do

andesito basáltico. Nas amostras U-1 e U-2, observa-se a superimposiçäo de sericitização

sobre a alteraçäo SCC.

O microgranodiorito pórfiro ocorre afetado por veios de feldspato potássico-quartzo

enquanto que parte da matriz ocorre incipiente alteração de tipo propilítica (clorita-

carbonatos-epidototm uscovita) (amostras S-3, T-2 e T3). Neste último caso, a clorita,

ripidolita, apresenta número mg# similar aos da clorita associada à alteraçäo SCC no

andesito basáltico, mas maior às cloritas associadas com a alteração propilítica desta

mesma rocha. O epidoto corresponde a uma variedade com valores 3,0 < Al/Felll < 4,2 (cf.

Tabelas ou diagramas 6,7 cap. Vl) e Mn de 0.024 e 0.037 e Sr 0,001 a 0.015 valores

maiores quando comparados com os do epidoto da alteraçäo propilítica do andesito

basáltico. As micas brancas apresentam 0,18 < mg# 3 0,36, valores menores aos

observados no caso das alteraÇöes de sericitização e SCC no riólito e no andesito basáltico

respectivamente. O plagioclás¡o de alteração apresenta composiçöes no intervalo do

oligoclásio, enquanto plagioclásio tipicamente primário é uma andesina.

Alteração SCC com estilo pervasivo a semipervasivo respectivamente foi observada

nas amostras J-2 e J-4 (caracterizadas como microgranodiorito pórfiro por inferência da

amostra J-3), mas devido à presença de resquícios de biotita, como no caso do perfil

anterior, estas amostras poder¡am originalmente corresponder a uma varidade de andesito

basáltico. Sericitizaçäo foi observada nas amostras J1, J-3 e J-4 com estilos pervasivo,

fissural e fissural a seletivamente pervasivo respectivamente.

Microtonalito pórfiro (amostra R-2) apresenta veios de feldspato potássico-quartzo e

uma associação de argilominerais-clorita-carbonatos-epidoto.

9.2 Características litogeoquímicas: rochas "precursoras" e alteradas

Apesar das limitações de amostragem de rochas não alteradas na cava Cuajone,

algumas amostras entre as variedades amostradas podem ser, em princípio consideradas

pouco alteradas e, portanto, uma boa estimativa das rochas potencialmente precursoras dos

processos de alteraçäo hidrotermal. Assim, considerando-se a composiçäo de uma amostra

(Ref) cedida para este trabalho e amostras de andesito basáltico, riólito, monzogranito-

quartzo monzonito pórfiro (pórfiro I), leuco quartzo-tonalitos pórfiro (pódiro ll),
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microgranodiorito pórfiro, microtonalito pórfiro e quartzo lat¡to pórfiro menos alteradas, foi

possível pelo menos estimar as assinaturas gerais das rochas extrusivas encaixantes, bem

como das intrusivas sub-vulcânicas, associadas ao processo de mineralização.

Assim, do ponto de vista químico, as rochas precursoras estudadas classificam-se

como subalcálicas (subalcalinas) e cálcicas, das séries cálcio-alcalinas de K moderado a

baixo, magnesianas a levemente ferroanas (e.9., lrvine e Baragar, 1971 ; Peccerillo e Tylor,

1976; Le Maitre ef a/., 1989; Frost ef al.,2001;). Merece ser destacado que, diferentemente

das associações cálcio-alcalinas mais típicas, as rochas mais máficas de Cuajone (andesito

basáltico e traqui-andesito) apresentam um certo enriquecimento relativo em Fe. Estas

assinaturas, bem como as assinaturas registradas pelos elementos traços (particularmente,

teores baixos em Nb e Ta) e padrões de elementos terras raras, são típicas do magmatismo

intermediário a ácido que caracteriza as margens continentais ativas andinas Fanerozóicas

em geral e da região peruana em particular (Wilson, 1989, Pltcher ef a/.,1985). É

interessanie notar também que mesmo diversas amostras, entre as näo fortemente

alteradas, ainda preservam nas suas composiçöes químicas algumas destas assinaturas

originais.

9.3 Geoquímica dos processos de alteração: ganhos e perdas elementais

A comparaçäo das composiçöes químicas entre amostras "precursoras" e alteradas foi

anal¡sada qualitativamente em detalhe para quatro casos, envolvendo as alterações SCC

(argilominerais-ser¡cita-carbonalos-clorita), potássica (feldspato potássico-seric¡ta-quartzo)

do andesito basáltico; sericitizaçäo (sericita-quaÍzo'pirita) do riólito e SCC (quartzo-sericita-

cârbonato-clorita) na variedade pórfiro ll. Um exercíclo quantitativo para avaliar as

proporçöes de transferência de massa entre rocha precursora e produtos de alteração foi

realizado a partir da premissa de que alguns elementos traços, particularmente terras raras

pesados e, em um caso, Zr, possam ter tido comportamento conservativo ou quase

conservativo. Entretanto, devido à amostragem relativamente reduzida e aos problemas com

estas premissas, os resu/fados obtidos devem ser considerados com cautela.

Em todos os casos, destacam-se os acréscimos relativos em massa nas rochas

alteradas de K, Rb, Cu, S e LOI e decréscimos de Ca e Na. Especificamente na alteraçäo

SCC do andes¡to basáltico, os elementos ma¡s incrementados foram Cu, Mo, Zn, S, Mg, Mn

e total de voláteis (expresso pela perda ao fogo, LOI), enquanto que Na e Fe foram os que

mais diminuíram; estimativas de transferênc¡a de massa sugerem que o produto de

alteração ganhou 12 % em massa, em relação ao andesito basáltico precursor. No caso da
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alteração potássica deste mesmo precursor, os maiores acréscimos foram observados para

Cu, Mo, S, K e Si, enquanto Ca, Mn, Mg, Fe e Ti diminuiram mais significativamente,

estimando-se uma perda de 31 7o de massa relativa.

O processo de sericitização do riólito projenitor ocasionou enriquecimento relativo

mais significativo em Cu, V, Fe, Ti, Al, S, Mn e K e empobrecimento em Na, Ca, Mg, Zn e

Mo, associados a um ganho de relativo de massa de ca. 30o/o. Já no caso da alteraçäo SCC

sobre o pórfiro ll, ficaram definidos ganhos mais singificativos dos elementos Cu, Mo, Zn, S,

K, Fe e dos total de voláteis e perdas mais acentuadas de Na, Ca, Pb e Mg, com uma

transferência de massa da ordem de ca.20o/o.

9.4 Enriquecimentos relativos de Cu nos processos de alteração

O comportamento do Cu, o principal bem mineral da Mina Cuajone, é sintetizado na

figura 9.1, a qual representa, comparativamente, os ganhos de Cu através da relaçäo

Clcr¡nrt/C1cr)pre. tìâs rochas alteradas hidrotermalmente em relaçäo as rochas assumidas

como precursoras, examinadas neste trabalho.

Este diagrama mostra que o enriquecimento em Cu nas diferentes rochas alteradas

varia em até três ordens de grandeza em relaçäo às rochas potencialmente precursoras. Os

maiores fatores de enriquecimentos estão tipicamente associados à alteraçäo potássica,

seguida pelas alterações SCC e biotitizaçåo, do andesito basáltico, enquanto que os mais

baixos foram observados nas alteraçöes por sericitizaçâo do riólito e SCC do pórfiro ll.

Assim, a parte mais significativa da mineralizaçâo de Cu em Cuajone está diretamente

associada às alteraçöes hidrotermais sobre as variedades andesíticas encaixantes,

particularmente as alteraçöes potássica, SCC e biotitização.

lAndesito
ITraquilo
IMicrogranodiorito
IPórfiroJ
IPórfiro-ll
IQuazoJalito
'rn¡¡Riolito

ör

Figura 9.1 . Diagrama mostrando variaçöes de enriquecimento de Cu em relaçäo às precursoras para os

diferentes tipos de alteraçåo da mesma rocha precursora. Amostras H-1: potássica; C-2 e B-2: SCC; E-3:

biotitização com anidrita e quartzo; M-4: silicificagäo-SCC; N-'15, W-2 e G-1: propilltica, D-6: potássica-propilítica;

N<iÉNåFÊió¿óÉ¡
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O-l: sericit¡zação; L-3: ser¡c¡tização com argilominera¡s; l-3: SCC; T-2: potássica-propilít¡cai J-2: SCC; J-3:

ser¡citização; O-2: SCC; T-1: Scc-propilít¡ca; P-4: SCC e S-1: SCC-potássica,

9.5 Parâmetros físico-químicos do fluido m¡neral¡zante

As condições físico-químicas deduzidas para os fluidos mineralizantes säo discutidas

com um pouco mais de detalhe a seguir. Os dados e interpretaçöes são sintetizados por

facilidade na Tabela 9.1 .

9.5.1 Quartzo matricial do Monzogranito-Quertzo monzonito pórfiros (Pórfiro l)

Os cristais de quartzo estudados nestas rochas parecem evidenciar uma

sobreposiçâo de eventos de alteração, Assim, foram observados indícios de fluidos

exsolvidos diretamente do magma em temperaturas relativamente elevadas, seguidas por

um processo de imiscibilidade à 600"C, sugerido pela presença de inclusões de tipo 3 e do

lipo 214 coex¡stentes com TH(L.y) ao redor de 600"C. Um processo mais tardio de

imiscibilidade em torno de 400"C foi originado pela diminuiçäo da temperatura do fluido rico

em vapor resultante do processo anterior, que ao aiingir o so/yus do sistema menos salino

originou as inclusöes ricas em líquido e pouco salinas (tipo 1) e as r¡cas em vapor (tipo2/4).

As inclusöes do tipo 3 que não säo originadas pelo primeiro processo de separação

de fluidos, devem resultar diretamente da exsolução do magma devido às variações na

pressäo, temperatura e composiçäo do liquidus, que acompanham a cristalização

magmática em sistemas de tipo Cu pórfiro. Os dados obtidos mostram que as suas

temperaturas de apr¡sionamento são superiores a 425"C e, portanto, o fluido salino

necessariamente exsolveu do magma em temperaturas ainda maiores.

Sugere-se que o intervalo de temperaturas entre valores algo menores que 600"C a

até 400'C, aproximadamenie, deva estar associado à alteraçäo potássica que já estava

afetando parte da rocha precursora. Etapas posteriores, com intervenção de fluidos

externos, såo registradas nas inclusões de tipos 1 e 3 de baixas temperaturas, sendo

responsáveis pelas alterações superimpostas mais tardias.

Considerando que as inclusöes foram aprisionadas a partir de um fluido imiscível a

600'C, foi obtida uma pressão aproximada de 420 bar, indicando que o sistema estudado

encontra-se em níveis crustais pouco profundos, muito semelhante aos resultados obtídos



por Acosta (2007) para o Cu pórfiro Lara, Ayacucho - Perú, que resultaram em estimativas

de 430 bar parã a alteração potássica em situação geológica bem similar.

9.5.2 Quartzo de veios do Pórfiro I

Também no câso do veio quartzo-feldspato potássico examinado no pórfiro l, as

inclusöes parecem registrar eventos sobrepostos. De fato, inclusöes de tipos 2/4 com Vu"oo,

ao redor de 50%, temperaturas de homogeneização elevadas (ao redor de 560' C) e

contendo opacos triangulares (calcopirita) de saturaçäo parecem ter sido exsolvidas

diretamente do líquido magmatico, constitu¡ndo um fluido reliquiar nos cristais do veio. As

verdadeiras temperaturas de aprisionamento, na realidade säo superiores a esse valor, que

apenas representaria um valor mínimo no caso da formaçäo de inclusöes a partir de um

fluido homogêneo.

Por sua vez, as inclusões de tipo I coexistentes, nas mesmas regiöes de cada cristal

de quartzo, com as de lipo2l4 que possuem volumes da fase vapor superiores às anteriores

(- 70 a 95o/o), e não contêm opacos triangulares de saturação, indicam um processo de

imiscibilidade, também sugerido pelo diagrama Th1¡-y¡ vs Vu"po., em temperaturas próximas à

400'C. lsócoras calculadas considerando um intervalo de temperaturas ao redor de 400'C,

e representadas em diagramas P-T, forneceram um intervalo de pressões entre 300 e 600

bar.

Merece ser salientado que Clark et al. (1990) obtiveram pressöes da ordem de 140

bar para a zona do principal estágio de m¡neralização de Cu em Cuajone. No entanto, os

dados ora apresentados säo referentes aos veios quartzo-feldspato potássico que säo

equivalentes a uma alteração potássica no pórfiro, os qua¡s encontram-se situados em

zonas mais profundas em relação às zonas superiores, tip¡camente de sulfetos secundários,

consideradas pelos autores mencionados.

As inclusöes de tipo 3 são semelhantes às discutidas para o quartzo presente na

matriz do Pórfiro I e devem representar um fluido saìino exsolv¡do diretamente do magma,

devido a mudanças nas condições termodinâmicas. Esse fluido, presente durante a

formação dos veios, foi aprisionado pelos cristais de quartzo nessa etapa.

Eventos posteriores sobrepostos são representados por inclusões fluidas do tipo I de

temperaturas mais baixas de homogeneizaçäo e salinidades que, por vezes, sugerem

mistura entre os fluidos primários e fluidos externos pouco salinos.
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9,5.3 Biotitização no andesito basáltico

No caso da associaçäo biotita-plagioclásio-magnetita no andesito, a pequena

variação volumétrica da fase vapor das inclusões de tipo 1 indica que as inclusöes foram

aprisionadas acima da curva so/vus do sistema. As baixas salinidades e temperaturas de

homogeneização sugerem que os fluidos desses estágios iniciais devem ter sofrido um

resfriamento significativo antes de causar essa alteração pervasiva. lsso pode indicar sua

origem a part¡r de uma câmara magmática relativamente profunda, e razões fluido/rocha

relativamente baixas ao ascender à superfície.

A ausência de falhas, fraturas, diques ou de outras feiçöes estruturais que poderiam

canalizar esses fluidos mantendo-os em temperatura elevada, sugere que a dispersão dos

mesmos ocorreu em amplas áreas resultando em fluxo relat¡vamente baixo de fluidos e uma

grande perda de calor (e.9., Bouzar¡ e Clark,2006). Estes autores obtiveram em feldspatos

inclusões fluidas de baixas salinidades e temperaturas entre 251 " e 381'C, na jazida de Cu

pórfiro de Cerro Colorado - Chile para um processo semelhante de biotitização e, com base

nesses dados, sugerem que a alteração potássica de baixas temperaturas poderia ser

relacionada ao primeiro estágio do desenvolvimento de sistemas geotermais. Considerando

que alteração similar de biotita pervasiva tem sido documentada em campos geotermais

com temperaturas que não excedem os 350'C, os autores sugerem um ambiente geotermal

para Cerro Colorado.

Por outro lado, Tittley (1994) argumenta que, nas etapas de resfriamento de um

pórfiro, a sucessão de assembleias de alteração pode evidenciar estabilidades minerais

termalmente retrógradas, devido a alternâncias de reações exotérmicas e endotérmicas no

magma, enquanto que nas rochas originalmente frias, são esperados efeitos prógrados e

retrógrados. Desse modo, a formaçäo da biotita, constituinte da alteraçäo inicial, seria efeito

provável de condições prógradas durante os estágios iniciais de colocaçåo do plúton, e

constituiria uma alteraçäo potássica convencional.

Segundo Tittley (1982) a alteraçäo biotítica pervasiva pré-data a mineral¡zaçäo,

sendo um dos primeiros eventos de alteração em um grande número de depósitos deste

tipo, a despeito das temperaturas relativamente baixas que têm sido registradas para esse

processo. Por exemplo, temperaturas entre 350' e 410"C para a formaçäo de biot¡ta

decorrente da alteração potássica foram obtidas nos depósitos de Cu pórfiro de Santa Ríta,

no Novo México, bem como no de Ray e Safford, Arizona, por Beane (1974).
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os dados obtidos para as inclusöes primárias do iipo 1 em plagioclásios de cuajone

(salinidades ao redor de 4% em peso de NaCl equivalente e temperaturas entre 310 e

370"C) aproximam-se bastante dos determinados por Bouzari e Clark (2006)

com base nos dados obtidos para as inclusões do tipo 1 na assembleia de alteraçäo

biotita-plagioclásio-magnetita do andesito basáltico encaixante da Mina Cuajone (salinidades

ao redor de 4o/o em peso de Nacl equivalente e temperaturas entre 310"c e 370'c), pode-

se sugerir um amb¡ente geotermal semelhante ao descrito para Cerro Colorado por Bouzari

e Clark (2006), tratando-se de uma alteração potássica inicial como por discutido por Tittley

(1982, 1994), porém bem diferente da normalmente conhecida para os depósitos de Cu

pórfiro, que está associada em geral com temperaturas e salinidades mais elevadas. A

formação de biotita em cuajone ind¡ca, para uma temperatura de referência de 350" c

valores 6,1 < log (/¡1r6ff¡1¡) < 6,2 e 4,4 < log (/¡126fsç¡) < 4'7. Nos casos em que este

associação se encontra associada com clorita ou com anidrita, estes valores são em geral

s¡milares, mas com valores para log (f ¡2slf sç) que alcançam ca. 7 ,6 e um valor de log

(Íarollac) que alcança 5.

como no caso anter¡ormente discutido, as inclusöes com salinidades mais baixas

podem indicar a incorporaçäo de águas meteóricas nesse estág¡o de alteraçäo

9.5.4 Alteração SCC no andesito basáltico

As inclusões de tipo 1, com salinidades baixas a intermediárias, podem ter sido

originadas a partir de um fluido supercrítico com propriedades semelhantes a vapor (situado

do lado de menor densidade do diagrama so/vus). Esse fluido pode ter sido exsolvido

diretamente de magmas que formaram uma nova intrusäo. De fato, e como já discutido em

capítulos anter¡ores, as intrusões relacionadas aos depósitos de Cu pórfiro säo tipicamente

polifásicas (e.9., Sillitoe, 2010, 2000),

Esse fluido com salinidades baixas a intermediárias (até 20%) em pressöes

relativamente elevadas poderia ter sofrido condensação, formando gotas de líquido com

salinidades levemente superiores e uma fase vapor com menor salinidade. (Sillitoe 2010,

Heinrich 2005, 2007, Heinrich et al. 2004, entre outros). Se resfriado ao longo de um

cam¡nho P-T acíma da curva critica, como por exemplo, em pressöes constantes, esse

vapor não cruza o so/vus do sistema e sofre contração, ou seja, ele evoluì de um vapor de

baixa densidade para um líquido aquoso sem nenhuma mudança de salinidade, cada vez

com maior proporção da fase líquida e, portanto com densidades progressivamente
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crescentes. Estes fenômenos são ilustrados esquematicamente no diagrama extraído de

Heinrich (2005) e apresentado na Figura 9.2 abaixo e detalhados na respectiva legenda.

Fluido monofásico

quido..
oersalrno
älmoura)

V

Liquido aquoso

Salinidade (wt' o/oNaCl)

Figura 9.2: Diagrama de estabilidades de fase para o s¡stema NaCl-HzO no espaço pressão-temperatura-

salinidade, com uma representação em perspectiva da superfície de imiscibilidade de duas fases (vapor
coexistindo com liquido: grade de isopletas e isotermas pretas) e o limite da superfície de saturação da halita a

baixas pressões (azul: Driesner 2OO1; Driesner & Heinrich, 2002). A curva critica (linha grossa vermelha na crista
da superfÍcie de duas fases) oscila de altas salinidades a altas pressões e temperaturas (-25 % em peso de
NaCl eq. na parte de trás limitando a superfície do desenho) atravessando para baixas salinidades e baixas
pressões. As densidades dos fluidos aproximadas (gcm-t) ao longo da superfície de duas fases são indicadas
por números pequenos em itálico. Qualquer fluido de alta temperatura do tipo vapor de salinidade baixa a média,
originado ligeiramente acima da superfície de duas fases, ou coexistindo com liquido hipersalino ao longo dessa
superficie, pode ser resfriado e contraÍdo para um liquido aquoso sem mudança de fase heterogêneas, se a
pressão acima da superfície de duas fases permanecer abaixo de - 450 "C, como indicado pelas setas verdes
para dois caminhos P-T limitantes e pela área verde na projeção de P-T para o lado direito do diagrama. Para
profundidades típicas de transição pórfiro para epitermal (1-3 km) essa contraçäo de vapor requer que o fluido de
salinidade baixa a intermediária resfrie-se ao menos inicialmente em condições de pressäo próxima à litostática
(Heinrich et al., 2004), ao longo de caminhos de P-T que são muito semelhantes aos requeridos para a
transferência direta de um fluido magmático monofásico para um liquido aquoso (pontos verdes, Hedenquist ef
a/., 1 998). Fonte: Heinrich (2005).

As inclusöes de tipo 3 devem representar esse líquido de maior salinidade,

previamente separado no processo de condensação. No entanto se os fluidos resultantes

ainda não foram aprisionados como inclusões, também pode haver misturas entre eles,

causando variaçöes nas salinidades das inclusöes r¡cas em líquido formadas.

No diagrama Thlr-9 ys Vvapor e, principalmente no que relaciona a Thtr-vl com a

salinidade, são observadas temperaturas de homogeneizaçâo semelhantes para as

inclusöes dos tipos 1 e 3, ao redor de 370"C, já sugerindo a existênc¡a desse processo de
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contraçäo que deu or¡gem ao fluido pouco salino a partir de uma etapa previa de

condensação que formou o fluido salino. Nessa etapa já podem ter sido aprisionadas

inclusões dos tipos 1 e 3.

Com o desenvolvimento do processo, os fluidos de salinidades contrastantes,

formados por contração e condensaçäo, ainda näo aprisionados podem se misturar em

diversas proporçöes, causando variaçäo desse parâmetro nas inclusões do tipo l. Essas

misturas säo representadas pelas inclusöes de tipol de salinidades variáveis, e as de tipo 3

que homogeneízam de 300 a 350"C, À medida que a temperatura decresce até

aproximadamente 200'C, aumenta a proporçäo do fluido salino na mistura, o que explicaria

a existência de inclusöes do tipo l com salinidades intermediárias aprisionadas

concomitantemente às de tipo 3. Dados de geotermometria de cloritas associadas a este

tipo de alteraçåo mostram intervalos de temperatura de 291 a 362 'C, similares aos

intervalos de temperaturas de homogeneização (300"C a 380"C aproximadamente) para

este tipo de alteração.

O diagrama Thlr-u vs Salinidade mostra uma grande concentração de pontos entre

300 e 350"C, com amplas variações nas salinidades, parecendo realmente definir uma

tendência de misturas dos fluidos que originaram as inclusões de tipos 1 e 3 nessas

temperaturas. Shepherd ef a/. (1985) e Wilkinson (2001) discutem as tendências de misturas

isotérmicas com grandes variaçöes nas salinidades, semelhantes ao observado no

diagrama pela tendência I (clî Figura 8.28).

As variações nas densidades da fase aquosa dos fluidos que estão sendo

aprisionados explicariam as diferenças observadas nas proporçöes volumétricas da fase

vapor.

As inclusões de tipo I com salinidades extremamente baixas (ao ¡edor de 1% em

peso de NaCl eq,) e com altas temperaturas de homogeneizaçáo, poderiam ainda

representar misturas com fluidos menos salinos, porem mais quentes. Desse modo, não

pode ser descaÉada uma etapa de misturas com fluxo de fluidos exiernos que, devido à

convecção, atingiram maiores profundidades e foram aquecidos.

Os dados e observações acima sugerem, portanto, inclusöes originadas a partir de

processos de condensação e contração de fluidos originados diretamente do magma, que

sofreram misturas em proporções variáveis. No entanto, não se pode também descadar

uma hipótese envolvendo misturas com fluidos externos, que teriam suas temperaturas

¡ncrementadas por convecçäo em maior profundidade, o que pode estar representado pelas

inclusões com salinìdades extremamente baixas observadas nos diagramas.
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9.5.5 Alteraçåo por ser¡c¡tizaçâo em riólito

As inclusöes predominantes nesta assembleia são de tipo l. Essa característica

mostra que, de modo geral, um fluido menos salino estava presente durante essa etapa de

alteraçäo na sericitizaçäo.

No diagrama Thlr-g vs Salinidade para o processo de sericitização, os valores

mostram um maior espalhamento em relação aos apresentados pela assembleia SCC.

Assim, dois intervalos de temperatura, relativamente estre¡tos, ficam bem marcados no

diagrama, para inclusöes com salinidades variáveis. O primeiro, em temperaturas superiores

(próximas a 350"C) é semelhante ao observado no caso da SCC, enquanto o segundo (200'

a 300'C) parece ser mais característico da sericitização. Esses dados sugerem fortemente a

existência de uma sobreposição de processos, onde o primeiro intervalo de temperaturas

representam inclusões reliquiares. As inclusões com temperaturas inferiores e salinidades

chegando a valores bastante ba¡xos, embora variáve¡s, indicam um processo bastante

pronunciado de mistura de fluidos, característ¡co da sericitização. Os resultados obtidos para

o parâmetro lV(F) da sericita desta alteração variam num ¡ntervalo de 1,4 a 2,3 e são

semelhantes aos valores obtidos para o Cu pórfiro de Santa Rita (Novo Mexico, USA), que

se situam entre 1 ,5 e 2,0 (Munoz, 1984).

9.5.6 Veio de quartzo-feldspato potáss¡co-argilominerais no andesito basáltico

Os diagramas e as discussões anteriores mostram a existência de dois tipos bem

distintos de inclusões fluidas nos cristais de quartzo do ve¡o de quaúzo-feldspato potássico

do andesito basáltico encaixante do complexo intrusivo.

Observou-se que as inclusões do tipo 3 foram apris¡onadas em temperaturas muito

superiores às do tipo '1 , a partir de uma soluçäo aquosa saturada ou subsaturada, como

discutido anteriormente, que desenvolveu os crista¡s de halita com o resfriamento antes do

aparecimento da fase vapor. Desse modo os resultados sugerem que as inclusões do tipo 3

foram formadas a partir de um fluido salino homogêneo exsolvido diretamente do magma,

ou resultante da condensação de um fluido original com características de vapor, em

temperaturas superiores as Th166¡ de 600'C, que, na ausência de boiling, representam as

condições mín¡mas de apr¡sionamento. Representam, portanto, resquíc¡os de fluidos mais

antigos, de modo semelhante às observadas no quartzo da matriz do Pórfiro L

As inclusões do tipo l com temperaturas de homogeneização mais baixas,

pr¡ncipalmente entre 300 e 360'C, e ba¡xas salinidades, poderiam representar um evento de
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alteraçäo potássicâ, produto do resfriamento retrógrado (Titley 1993, 1982) pela influência

da rocha encaixante que é mais fria, Essas temperaturas relativamente baixas, quando

comparadas às de alteração potássica dos veios do intrusivo (ver Pórfiro l), poderiam ser

consequência do fato de ocorrerem no andesito basáltico encaixante que é mais afastado da

rocha intrusiva. Deve ainda ser ressaltado que os veios nåo säo sinuosos, apresentando

bordas mais retas que são características de ambientes rúpteis mais frios, reforçando essa

hipótese.

Bodnar (1995) discute a relação entre a salinidade do fluido aquoso que se separa

de um magma que está cristalizando e o progresso da cristalização e mostra que esse

paråmetro pode crescer ou decrescer durante esse processo dependendo das variações de

pressão (Figura 9.3). As salinidades relativamente baixas obtidas para as inclusões do tipo 1

poder¡am ser decorrentes da etapa de cristalização em que se enconira o magma que está

gerando o corpo de pórfiro. Sua orígem poderia estar relacionada a um processo de

contraçäo do fluido original com características de vapor. O diagrama mostra que,

independentemente da pressão, existe uma região, nas etapas próximas às finais de

cristalização, onde as salinidades do fluido praticamente se igualam, e säo relativamente

baixas.

Avanço da Cristalização

F¡gura 9.3: Diagrama mostrando a variação da salin¡dâde dos fluidos aquosos separados da cristal¡zação de um

magma de compos¡ção ¡ntermediária com o progresso da cristalização para um sistema sob pressões moderada

e baixa. Fonte: Bodnar (1995).

Embora tenham sido obtidos poucos dados de temperaturas inferiores a 300'C,

estas poderiam representar os primeiros indícios de alteraçäo propilítica decorrente de um

evento posterior.
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9.5.7 Quartzo matr¡c¡al do Leuco quartzo dioritos-tonalitos pórfiros (Pórfiro ll)

Os dados referentes às inclusões em distintos cristais de quartzo da matriz do Pórfiro

ll evidenciam a ocorrência de duas etapas distintas de aprisionamento dos fluidos.

As inclusões de tipo 3 parecem constituir relíquias de um fluido magmático que foi

preservado em cristais menos afetados pelas alteraçöes superimpostas. lsso é sugerido

pelo fato de ocorrerem em diferentes cristais e pelos diagramas Th(L-V) vs Vvapor,

Salinidade vs Vvapor, e Th(L-V) vs Salinidade, onde essas inclusöes localizam-se em

campos bem distintos das de t¡po l. Adicionalmente, os dados obtidos mostraram que suas

temperaturas de homogeneização total säo, de modo geral, super¡ores (360'a > 390'C) em

relação às de tipo 1 que atingem um máxímo de 378'C, fato que corrobora essa hipótese.

Destaca-se também que quase a totalidade das inclusões do tipo 3 estudadas contém

mineral opaco de saturação, possível calcopirita.

Os valores de temperaturas das inclusöes do tipo 1, de salin¡dades pouco mais

elevadas, situam-se no intervalo representat¡vo de alteraçäo potássica e podem representar

ainda resquícios dessa alteraçäo.

As inclusöes de tipo 1 menos salinas (até 5% em peso de NaCl eq.) com

temperaturas de homogeneização entre 200" e 300"C parecem refletir a influência de fluidos

externos que desenvolveram a alteração propilítica posterior à potássica, caracterizada

também pelos veios de quartzo-feldspático potássico que cortam o Pórfiro tl. Dados

geotermométricos para clorita associada à matriz desta rocha (alteração propilítica) indicam

temperaturas entre 330' e 348'C.

9.5.8 Quartzo do veio de quartzo-feldspato potássico no pórfiro ll

Assumindo-se que o Pórfiro ll colocou-se em etapa posterior ao Pórfiro le em

profund¡dades algo maiores, pode-se considerar que as inclusöes do tipo 3 foram formadas

por condensação de um fluido com propriedades semelhantes ao vapor, ou seja situado do

lado de menor densidade do diagrama so/vus, como pode ser visto na Figuras 9.1 , com

salinidades baixas a intermediárias. Segundo Heinrich (2007), esse fluido inicialmente sofre

condensaçåo, formando gotas de um líquido hipersalino e uma fase vapor com menor

salinidade, quando ìntercepta a superfície de duas fases do s¡stema. Esse vapor pode

ascender e sofrer resfriamento em pressöes ligeiramente menores dentro do campo de

estabilidade de uma única fase e, posteriormente, se resfriado a pressão constante, ou em

condiçöes P-T que não atingem a curva so/vus, sofrer contraçåo, formando um líquido
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homogêneo de salinidades baixas semelhantes e densidades crescentes (e.9., Sillitoe,

2010; Heinrich, 2oo5 e 2007: Heinrich et al., 2004). A bolha de vapor seria desenvolvida

entäo quando esse líquido atinge a curva líquido-vapor, no sistema de baixas salinidades.

Os dados representados nos diagramas Salinidade vs Vu"po, e Thlr--v¡ vs Salinidade

(Figuras 8.52 e 8.53) delimitam campos distintos, sugerindo que o aprisionamento das

inclusões de tipos 1 e 3 ocorreram em etapas diferenciadas. Essas observações e as

discussöes acima permitem sugerir que as inclusöes do tipo 1 representam o

aprisionamento do líquido de baixa salinidade resultante da contração de um fluido inicial

com caracterlsticas de vapor enquanto que as do tipo 3 seriam resultado da condensação

inicial desse mesmo fluido. Com o posterior resfriamento, quando essas inclusões cruzala(n

aS respectivas curvas SO/yus dos diferentes Sistemas, deSenvolveram a fase vapor em

temperaturas representadas pelas Th6-v¡.

As inclusöes de tipo 3 foram aprisionadas em temperaturas superiores às de

dissolução do sal (285'a 453"C, principalmente de 400" a 453'C), enquanto que as de tipo

1 apresentaram Th1¡_9 principalmente entre 2o0' e 414"C, com alguns valores ao redor de

480"C, sendo, portanto, maiores as temperaturas reais de aprisionamento. Observou-se

ainda que em muitas inclusões de tipo I as salinidades säo intermediárìas (de 10 a 25 o/o em

peso de NaCl eq, aproximadamente) e em outras as Salinidades säo relativamente baixas

(,4 a 1A % em peso de Nacl eq).

As salinidades intermediárias a elevadas e as temperaturas superiores à 400"-480'C

das inclusões de tipos 1 e 3 situam-se dentro dos intervalos relacionados à alteraçäo

potássica representada pelos ve¡os de quartzo-feldspato potássico, a qual pode ter ocorrido

até 350'C, como discute Heinrich (2007). Os fluidos de temperaturas e salinidades mais

baixas, representados por parte das inclusões do tipo 1, como em casos anteriores,

poderiam refletir influências de soluções externas mais frias e menos salinas.

205



Tabela 9.1 Tabela resumo dos resultados do estudo de ¡nclusões fluidas e eventos relac¡onados com os pr¡nc¡pais tipos de alteraçóes h¡droterma¡s no pórfiro de Cuajone

T¡po de

Rocha
M¡neral Tipo de alteração

Quar2o
malriz

T¡po de

inclusão

Pórfiro I

feldspato potáss¡co-

quaftzo;

propilít¡ca

I emp..

Homogen

èização

fc)

1

2

\'aInroaoe
(% em peso de

NaCl eq.)

155 e 555

Quartzo

ve¡o

4

375 e 600

O,5 a22,5

quarEo-feldspato

potáss¡co

375 e600

3

7,5 a 16,5

1

155 e 600

Relíquias de Fluido exsolvido d¡retamente do magma em T>600'C

(lnclusões de tipos 2/4 de ba¡xa salinidade);

lm¡sc¡b¡l¡dade (condensacão) a 600'C - coexistência de ¡nclusões

0.5 a 9.5

2

'165 a 425

tipo 3 (sal¡nidade -30 % em peso de NaCl eq) e Z4(baixa

sal¡n¡dade). (Pressáo 42O bal).

Variações de P, T r novo fluido salino exsolv¡do do magma em

25,5 a 66,5

4

425 a 457

e,595

Eventos

T>425"C - lnclusóes de tipo 3 com salinidades >> 30% em

peso de NaCl eq . Já na faixa de T da alteração potássicå.

Fase vapor não aprisionada no processo de ô00"C, com o

2,6 a 25

580

3,4 a 14,6

¡nclusões tipo 'l (pouco salinas) e 24. Alteração potáss¡ca

Temperaturas inferiores 155 a 350"C - inclusões do t¡po 1(de

baixas sal¡nidades) e 3 eventos posteriores mais tard¡os

3a7,4

Relíqu¡as de flu¡dos exsolvidos do magma inclusões tipo 2 e 4

(rh >-560'c).

26,'l a37

lnclusões t¡po 3 semelhantes às da matr¡z: relíquias dos fluidos

sal¡nos exsolv¡dos do magma?

Bo¡ling a 4OO "C - înex¡stênc¡a de ¡nclusõ€s tipo 'l e 2y4 -

Alteração potássica (Pressão 300 a 600 bao

Temperaturas 165 a 250'C - ¡nclusões do t¡po 1 sobreposição

de eventos poster¡ores (c/sal¡n¡dades ba¡xas 5 a l5 %).
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T¡po de

Rocha
Mineral T¡po de a¡teração

QuarEo

maliz

T¡po de

¡nclusão

Quarlzo-b¡otita-

clor¡ta-

epidototcarbonatos

Pórf¡ro ll

I emp..

Homogen

eização

fc)

1

tialrntdade
(% em peso de

NaCl eq-)

24O a378

Quartzo

ve¡o

1,5 a 8,5

Muito

d¡sperso

potássico-lcloritas

1

25,5 a 44,5

275 e 295,

395 e 415

lnclusóes do t¡po3 e do tipo 1 ocorrem em cr¡stais d¡st¡ntos.

Reliquias de fluido magmático: lnclusões tipo 3 (Nas T

máximas alcanÇadas no aquec¡mento não houve dissolução do

sal até 390"C Ods = 360 a 390"C) - lht > 39{J-Ç.

lnclusões 1 com Th(1,Ð de aprox- 340 a 400'C + outra

etapa de aprisionamento +flu¡dos relacionados a resquíc¡os de

evento potáss¡co

lnclusóes tipo 1 ate 5 % em peso de NaCl eq.,,Th entre 200

e 300 "C poder¡am reflet¡r ¡nfluencia de îu¡dos efernos
caracterizando alteração propilít¡ca-

Eventos

0,5 a 12,5

3 235 e 295

lnclusões de t¡pos 1 e 3 + omrrem em campos d¡sl¡ntos-

etapas d¡stintas de apris¡onamento.

lnclusóes do t¡po 3 -condensação ¡nicial de um fluido

magmát¡co de baixa dens¡dade.

lnclusões de t¡po 1-líquido de baixa salinidade--+ contração

do luido magmático após a condensação.

lnclusões do tipo 3 - Tds de 285 a 453"C-Tmax-ap > Tds

(>453)_

¡nclusões tipo 1 - Th1¡-q = 200 -480 Clap superiores).

Temperaturas > 400/480"C das inclusöes t¡po 1 e 3 com

salinidades intermediar¡as situam-se dentro dos intervalos da

alteraçáo potássic€.

Temperaturas ¡nferiores e salinidades mais ba¡xas- evenlos

poster¡ores+¡nfluência de fl uidos externos

40a50
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fipo de

Rocha
M¡neral Tipo dê alteração

Plag¡oclá

ssio

Tipo de

inclusão

biotita-

plagioclássio-

magnet¡ta

Andesito

basált¡co

r emp.-

Homogen

e¡zação

cc)

tallntqaqe
(% em peso de

NaCl eq.)

1

Quar?o

matr¡z

195 a 315

Seric¡ta-clorita-

argila-carbonatos

1,5 a 6,5

1

Origem --+flu¡dos magmáticos; baixas razões fluido/rocha

-baixo fluxo de luidos+grande perda de calor

Não boir,iag.Para uma pressão esl¡mada de 500 bar (Bouzar¡

& Clark,2006) as temperaturas obt¡das estão entre 310 a 370

Alteraçäo potáss¡ca no sent¡do convenc¡onal

Eventos

260 a 380

e algumas,

14O a260

3

1,3 a 11,5

lnclusões do t¡po 3 -condensação in¡c¡al de um flu¡do

magmático de ba¡xa dens¡dade.

lnclusões de t¡po 1*líquido de baixa salinidade- contração

do fluido magmático após a condensação.

Nâo boíling.lnclusões t¡po 1 e 3 homogeneizam aprox. 370

'C com lige¡ra sobreposição de valores de salinidade.

Misturas em diversas proporções enlre os fluidos sal¡nos e

de baixa sal¡n¡dade -formação concomitante das lnclusões de

t¡po I de salin¡dades intemediár¡as e inclusóes do tipo 3, com

Th=300-350'C.

Alteração SCC com carbonato + influência de fluidos

extemos com salinidades mu¡to ba¡xas.

25,4 a 30,3
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Mineral

Andes¡to

Tipo de alteração

Quartzo

ve¡o

T¡po de

¡nclusão

Feldspato

potáss¡co-quartzo-

arg¡lominerais

R¡ól¡lo

r emp..

Homogen

e¡zação

fc)

,|

Quartzo

ve¡o

ÐaIn¡oaoe
(% em peso de

NaCl eq.)

Seric¡ta-quartzo-

p¡r¡ta

300 a 360

e algumas,

200 a 300

3,9 a 18,6

1

57 a >68

Tipo 3-fluido homogêneo sal¡no exsolvido do magma (ou

resultânte de condensação de um flu¡do de baixa dens¡dade)
(semêlhante às do quar¿o - matr¡z pórfiro I).

Tipo 1* líquido de baixa sal¡nidade- contração do fluido
magmát¡co após a condensação; também depende da etapa de
cristalizâção.

Náo boiling. lnclusões do tipo 3 homogeneizam pela

d¡ssolução do sal de 528'C a >600'C. Oap >>ô00")

lnclusöes t¡po t homogenizam entre 300 e 360 .C, com
baixas sal¡nidades. Ba¡xas T--+Alteração potássica afastada da
rocha ¡ntrusiva.

320 a 364

Eventos

0,5 a 10

Náo bo¡l¡ng.

lnclusões com Thç-q = 350"C e salinidades

var¡áveis-parecem semelhantes a SCC-lnclusões rel¡quiares.

lnlcusões com Thlr-y) de 200 a 300"C, salin¡dades até valores
bem ba¡xos- sericitização por m¡stura de flu¡dos
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9.6 Evolução dos flu¡dos h¡droterma¡s

O estudo de inclusões fluidas nos leva a indicar que os fluidos responsáveis pelas

alterações hidrotermais estudadas da Mina Cuajone evoluíram possivelmente da seguinte

ordem:

A colocaçäo do Pórfiro l, em ambiente raso, foi o responsável por induzir uma

primeira etapa de alteração do andesito basáltico encaixante pelo processo "biotitizaçåo", o

qual teria ocorrido no intervalo de temperaturas entre 310'e 370'C. Relações de fugacidade

das espécies voláteis em biot¡ta com valores calculados para 350"C mostram valores para

log (/H2ofHc) num intervalo de 4,4 a 4,7 e de log (/¡2qffH¡) de 6,1 a 6,4.

lmediatamente após a colocaçäo deste pórfiro, em um evento magmático-

hidrotermal, foi induzida uma alteração potássica em estilo seletivamente pervasivo ou

peruasivo, responsável pela neoformação de feldspato potássico e quartzo da matriz da

rocha (entre 400' e 600"C) e pelos veios quartzo-feldspato potássico de est¡lo fissural, em

temperatura próxima a 400'C. Diversos indícios apontam início de uma alteraçäo prop¡lítica

(entre 1 55' e 350"C) no Pórfiro l, devido ao resfriamento do sistema, com possível

intervençäo de fluidos exiernos.

Nos veios de quartzo-feldspato potássico no andesito basáltico, resquícios de fluidos

mais antigos, ainda se encontram registrados e estes devem representar fluidos exsolvidos

do magma ou resultantes da condensação de um fluido inicial de baixa densidade,

representado pelas inclusões de tipo 3, salinas, com Tht entre 528' a >600'C. Com a

continuidade da cr¡stalização do veio, o fluido magmático original sofreu contração

originando fluidos menos salinos representados pelas inclusöes de tipo I com temperaiuras

mais baixas (Th1r-y¡ entre 300" a 360' C) devido à sua maior distância em relaçäo ao do

Pórfiro l. Essas temperaturas mais baixas poderiam caracterizar os eventos finais da

alteração potáss¡ca registrada neste últ¡mo.

O pórfiro ll por sua vez desenvolve veios de quartzo-feldspato potássicotclorita a

partir de fluidos magmáticos que passaram por etapas de condensação e contração,

representados pelas inclusöes de tipos 3 e 1, em temperaturas superiores a 450"C,

características de alteraçâo potássica. Na mairiz são registradas temperaturas superiores a

340'-400 'C para esse mesmo tipo de alteração.

O desenvolvimento da alteração SCC no andesito basáltico estar¡a relacionado à

colocaçäo de uma nova intrusão subvulcânica, o Pórfiro ll e seria o resultado da atuação de

fluidos formados por condensação e contração, originando inclusöes dos tipos 3 e I que

homogeneinizaram em ca. 370"C e da m¡stura desses fluidos em diversas proporções, tal
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como registradas nas inclusöes do tipo 1, de salinidades intermediárias, e de tipo 3, com

homogeneização entre 300'e 350'c; valores concordantes com dados geotermométr¡cos

em clor¡ta que indicam valores entre 291" a362'C.
A sericitização no riólito desenvolveu-se após a alteração SCC, em temperaturas

entre 200' e 300 "c, basicamente por processos de mistura de fluidos que acarretaram

variações siginificativas no grau de salinidade das inclusöes, cujos valores situam-se entre

0,6 e 10% em peso de NaCl eq.

9.7 Conclusões

O estudo petrografico realizado nos três perfis elaborados associado à mineralogia

de alteraçäo permitiu reconhecer os seguintes tipos de rochas e seus respectivos t¡pos de
alteração:

Andesito basáltico com o maior variedade de alteraçöes hidrotermais, compreendendo no
perfil 1, com o decréscimo da profundidade, a assembleia biotita-plagioclásio-magnetita

(biotitizaçäo), veios de feldspato-quartzo-zeólitas-cloritas-carbonatos (propilítica) e a

assembleia sericita-argilom inerais-cloritas-carbonatos (scc). para o lado leste do perfil

ocorre a assembleia epidoto-cloritas-carbonato (propilítica). Veios de feldspatos potássico-

quartzo-argilominerais (potássica) atravessam a biotitizaçåo e, em níveis superiores a

associação feldspato potássico-sericita-quartzo foi observada para o lado centro oeste.

Assembleia de actinolita-plagioclásio-magnetita (cálcico-sódica) e a silicificaçäo ocorrem no

andesito basáltico do perfil 3.

Riólito com assembleia de alteraçåo sericita-quartzo-pirita (sericitização);

Póffiro I (Monzogranito-Quartzo monzonito pórfiros) com veios de feldspato potássico-

quartzo (potássica), assembleia sericita-carbonatos-clorita (SCC);

Pó¡'firo ll (Leuco quartzo dioritos-tonalitos pórfiros) com veios de quartzo-feldspato potássico

(potássica), assembleia sericita-argilominerais-carbonatos-cloritas (SCC);

Microgranodiorito póffiro com veios de feldspato potássico-quartzo (potássica), assembleia

argilominerais-sericita-clorita (SCC) e "sericitização" (sericita);



M¡crotonalito póÍiro com veios de feldspato potássico-quartzo, associação argilominerais-

cloritas-carbonatos-epidoto (propilítica);

Quaftzo Iatito pórfiro com assembleia carbonatos-sericita-argilomineraistclorita (SCC);

Em todos os tipos de rocha com excepção do riólito e do andesito a assembleia

dominante é a SCC. No andesito basáltico as assembleias dominantes são a SCC e a

biot¡tização com andrita e quartzo.

O sistema de alteração hidrotermal Cu pórfiro Cuajone se desenvolveu sobre rochas

vulcânicas e plutônicas rasas precursoras af¡ns com as séries calcio-alcalinas de K baixo a

moderado, com algum enr¡quecimento em Fe nas variedades mais máficas, que apresentam

assinaturas geoquímicas gerais afins com o magmatismo de margens ativas que caracteriza

a regiäo andina em geral e peruana em partìcular.

A tipologia das alteraçöes hidrotermais encontrada da Mina de Cu pórfiro Cuajone

assemelha-se muito as observadas em sistemas hidrotermais de Cu pórfiro típicos de

margens ativas, com ênfase no intercâmbio de álcalis (biotitização) por fácies hidrolíticas

(sericitização). Embora alguns dos estilos de alteraçäo e a associação com sulfetos sejam

aparentemente anômalos (biotitização e SCC).

No caso de Cuajone, os maiores enriquecimentos em Cu, o principal bem mineral da

mina, estão associados principalmente às alterações sobre as variedades de andesitos

basálticos encaixantes das rochas plutônìcas rasas/subvulcånicas. As alterações potáss¡ca,

SCC e biotitização foram, em ordem de importância, as alteraçöes que conduziram aos

maiores fatores de enriquecimento deste elemento, entre 100 e 1000 vezes o valor de

referência para o andesito basáltico considerado como precursor. As alteraçóes hidrotermais

sobre as demais rochas estudadas na mina (e.9., riólito, microgranodiorito pórfiro, pórf¡ro l,

pódiro ll, quartzo lat¡to e traqu¡to) resultaram em fatores de enriquec¡mento de uma a duas

ordens de grandeza inferiores.

Os fluidos hidrotermais em geral foram predominantemente aquosos, com traços de

COz. Fluidos sem boil¡ng com temperaturas de aprisionamento entre 310 a 370 "C, sem

sulfetos e baixas salinidades ('1 ,5 a 6,5 % em peso NaCl eq.) caracterizam à alteraçäo inicial

de "biotitizaçäo" denom¡nada potássica no senso convencional. Êsta alteração contrasta

com as zonas potássicas mais típicas e fortemente mineralizadas de muitos depósitos de Cu

pórfiro, que resultam em altas temperaturas e salinidades.

Eventos posteriores de fluidos em boiling com temperaturas ao redor de 400 "C, com

mrnerais opacos de saturação e salinidãdes atingindo valores altos (66 % em peso NaCl eq.)
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estão relacionados à alteração potássica caracterizada pelos veios de quartzo-feldspato

potássico e, a parte da matriz com esta mesma assembleia (400 e 600 'C) no pórfiro l.

Estes fluidos estariam associados principalmente à alteraçäo potássica pervasiva (restrita

em setores) no andesito basáltico a qual é responsável pelos maiores enriquecimentos em

Cu.

A evoluçäo de posteriores fluidos sem boil¡ng rclacionados à colocaçäo do pórfiro ll

responsáveis pela formação de veios de quartzo-feldspato potássico (alteração potássica)

com temperaturas máximas de aprisionamento >450'C e quartzo da matriz com

temperaturas de 340 a 400"C, minerais opacos de saturação e salinidades altas

(aproximadamente 49 o/o em peso NaCl eq), mas menores quando comparadas com o

pórfiro lseriam responsáveis pela formação da alteraçäo SCC (desenvolvida principalmente

no andesito basáltico) que abre as portas para a parte mais significativa, em termos de

volume, da mineralizaçäo de Cu.

Etapas posteriores ou concomitantes de misturas de fluidos de origem meteórica

(sem bo¡ling) com temperaturas de homogeneização entre 200 a 300 'C e baixas

salinidades seriam responsáveis pela formação da alteração de sericitizaçäo no riólito. Este

processo resulta em enriquecimentos em Cu de importância muito menor, quando

comparado com o associado à alteraçäo SCC.

A alteração SCC do andesito basáltico que contém a parte principal da mineralização

de cobre está associada aos processos de contraçäo e condensação de um fluido rico em

vapor originado pela ímiscibilidade de um fluido inicial de densidade baixa a intermediária

(rico em vapor) exsolvido diretamente do magma. Os mesmos processos säo sugeridos

para a alteração potássica no andesito basáltico que também contém teores bem elevados

de cobre. Desse modo, pode ser sugerido que a mineralizaçäo em Cuajone deve estar

associada a esses processos ou, alternativamente, à imiscibilidade inicial de um fluido

exsolv¡do diretamente do magma, sendo este último um dos fatores discutidos por Redmond

et al. (20Q4), como responsável pela precipitaçäo dos sulfetos.
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ANEXO 1

L¡sta de abrev¡aturas

Minerais e grupo de m¡nera¡s

Nome

Anidrita
Barita
Biotita
Bismutina
Bornita
Calcopirita
Calcosita
Covelita
Cubanita
Digenita
Diaspora
Epidoto
Esfalerita
Esfênio (titanita)

Enargita
Galena
Haycokita
Hematita
Horneblenda
llmenita
lsocubanita
Leucoxênio
Mackinawita
Magnetita
Molibdenita
Mooihoekita
Muscovita
Ortosa
Pirita
P¡rrotita
Rutilo
Sericita
Yeso
Zircáo
Wolframita
Anffbólios
Argilas
Carbonatos

Abreviaturas

anh
bar
bt
bmt
bor
cp
cc
CV

cb
dg
dp
ep
ef
efn
en
gl

hc
hm

hor
it

icb
LCX
mck
mg
mb
mh
mus
ort
pv
po

rt
ser
ys

zir
wf
ANFs
ARCs
CBs



CLOs

Cobres Cinzentos
Feldspatos
Feldspatos Potássicos
Gangas
Limolitas
Micas
Opacos
Óxidos
Piroxênios
Plagioclásios
Quartzo
Silicatos

Tipo de rochas

Andesilo basáltico
Traquito
Riolito
Hidrotermalito/possível: Riolito
Pórfiro alterado a hidrotermalitoi possível: Riolito

Pórfiro alterado/possível: Riolito
Pórfiro - I (monzogranitos - quartzo monzonitos)

Pórfiro - ll (leucoquartzo dioritos- micro tonalitos ,
Quartzo Lat¡to
Hidrotermalito/possfvel: Andesito
Mícro-granodiorito pórfiro

Hidrotermalito/possível : Micro-granodiorito pórf iro

Micro-brecha
Hidrotermalito
Micro-tonalito pórfiro
Pórfiro alterado/possível: Micro-granodiorito pórf iro

Pórf iro alterado/possível: Pórf iro-l I

Tipo de alterações

Potássica
Potássica-Propílica
Propílica-Potáss¡ca
Propílica
Silicificaçäo
Sericitização
Carbonatizaçäo
Cálcico Sódica
Sericita-argilas-carbonatos-clortias
Biotitização
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CGRs
FPs
FPKs
GGs
LMs
MCs
OPs
OXs
PXs
PGLs
qz
SlLs

And-Pf
Tq
Rio
Hid/Rio
Pfa-Hidi Rio
Pfa/Rio
Pf-l
Pf-il
Qlp
Hid/And
Mgrp
Hid/ Mgrp
MBX

Hid

Mtnp
PfalMgrp
Pfa/Pf-ll

K
K-P
P-K
P

silf
Ser
(cBs)
Ca-Na
scc
Bt



Outros

lgual que
Escasso
Muito escasso
Maior que
Maior o igual que

Menor que

Semelhante a
Forte ou abundante
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ARC6 + op + c\f4 dg(?)

s€ÈCBs'CLOs + qz cp>py, rt-LCX É 6l t gl r mg +
Éeptmus hm

sôr, CBS-CLOS + op py, cp, rt-LCX mg-hm, on

ser{z-ARCsÍCLOs py_>cp, rl-LCX+c\¡

scc/BmÉços) åå?iåi!."*" ús+, Lcx py'cc, hm'

i6r oz CBS-ARCS-serrcrflzsçäo ¿iò;;; py, cp, n, ms, boa

,"". ., Póñ.9ll9r"d_9 r ARCS+el{z, CLOs-CB-. (Possl*l: 
Soric, zacáolscc

Andogllo Þgsgltlco? ou mlcrcqranoolonlo 4
Êer oz. ARCs-CLOS
+ ies + ¿o ¡r py>cp, mg, n-LUx
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t11.2 333447R¡ólliopóllÞ

M 3 3255.¡7 RlólllopóflÞ
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t6rqz,tARc! q¿-py
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Pórfdo all.Edo a !êrq¿-py þo3.1ßl Srr

324s 54 R¡dllopóllÞ st¡

3157.64 T¡èqullo l\tP

loÈqz lnlmuð rARcó i¿ll? nåolom

qz+oßcBs-clorrcp nlotôE

l-LcX m0, cp> py, hm bor, cv

!Y>cÞ, I-LCX bor', c\¡, cc',

o.l sszs.zsPóñdl!n!!9orrô¡q¿-aRcg(po8árFr Rr6rlio)

o.2 3033.23 Pó¡ñrcll ll€uco oùanzo dlodlolonalllo) SCC

T.2 2t33.92 MlcEgnnodLorto pöñÞ

ns 2669 92 Ml¿rooEnodoilo póñD

sor !êrARcó-q¿ ntotom LcX py>cp', c\f, boa

ssr q¿{d¿ARcr q¿-PY PY+, n.LcX cP

!oÉq¿,ARC# d.LCX qz-py py'¡ ñg?
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sp d6fntd¡)

ogßnrcqJsrzo þústÉrSCC (q¡FPK.) CLO$ 
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,tooor lóll"lli"".ooranic 

qrãri7o po!3rÉrscc {qz.cprd).clos.cBr-sor naorom

o-t .r* ,. lll]"T"1'.îd-ô úôÊcz cB' pv 
ss'scc{ßsqutsú, qz-s6r. 
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cgà.clo6.ancó r €p q¿

(pot6rEr Hro oJ

P¡ 3008 07 Póí!þ s¡. r c¿-sor(pos3lúl podÞrl) 5€¡/P

2s6s fi PólÞ l(moÈo0Eñll6 quslzo scc/K qz-ARc&cBûcLos¡ op, q4 
u-FpK¡roB6rclo,

opèpy, mg r l.Lcx* hm * mb rQ.3 2635.53 Póit¡ollllouco oqe¡lzo db çtoñallto) K/rP

S-3 2647.32Mlcrogßnodlorllopótlþ

R.1 31s,.s, ni:;ÍiorosÉnrre 
q4 zo scc/Þorú¡srcr läiüå;|.i!i """' qz.FpKs*ceôrcLoôrmus

R-2 2730.29 Qz lrlllo póúfo Plnsp. CLOrsÈCB8-f ôô¡tARcstmuá ntoìèm

R'3 2544.8e Mrc.oronarro pó¡iÞ scc?ou p? Îåå;Îtiil,i*'*- FPK'

R.¡l 2523.29Ando6no ba3álllco slllP (lßçæ) q¿ FPKS, q!, clos-FPxs-qz

s¡ 3161.3' lli:"1Íi"*oomnrr6 
quã'r¿o scc?/K 6€f,q¿, ARca.cLoóicBs imu' FpKe-cs3-clos-q2

5.2 2393.32 pôffÞ s ,ctilcrdo (porárÈr poñG'r) stuP ouscc? ü_FPS CLO3 t CAr t ÀRCst 
q7

py'>cp, ccR3? bor, cr¿ gl, èl

Pyr>cc! n-Lcx l cY co, bor

Ptn6p q¿.!.r i cLos-cB.j ôp*aRcr cLoùfPKs

.,, .".".., filf,jf Sffi""-""'-"""'n acc/p q¿,nus, cLo!.cÞ!.aRcs r sp cB'-cLos-mu!

u., uæ ze i111Î "jl ,l lll-q¡clo$cB$ARc! s./scc ¡o¡qzrcloûrcB! q¿46rcLo'imus
{possrEr: æhG,rJ

u.2 3002 76 Pórfcìt (ouco quãrlzo dloiicio¡rllro) scc/sor qz-rortcBrtcLoa q¿{èrrcB.rclo!

L,L3 29¡13.76 Pórl!rcll(ouco quál¿o dloriictonEl[o) sorlnsp. q¿¡or, clos-ôÊcB! FPK3.q¿]eortmw

v¡ $64.7€ Ando6llo basáltlco pó¡lþ Bl bl-mÈclo5-cBr, qz.FPKr 1) q¿.ñ0!eÞrcBr,2)¡Prc

v-2 3273,79 
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bd!Álrloo pöflrc scc?/P aRcùcLoshq-bl-opru ollqr q¿-cBò-cLospy-m0
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Dados de análises modais das rochas menos al(erad€s oala es variedades vulcánicâs e plutÔnÌcas/subwlcânicas da m¡n

.itotipo
vtcro quarto latitosluarÞo-

nonzonilos
onalito

s-l J-3 T-2 T-3 R-3 R-2 t,3 l1 t-2 14 K-2 w-3

M lne ro ls (o/¡ù

qusrÞo

quarho ve¡os

feldspato potássico

feldspato polássico \æios

plagioclásio

clorilas

biot¡la

anidr¡la

ser¡citâ

caùonatos

lucoxên¡o

epidoto

arg¡lom¡nerais

àtúo
apatita

calcopirib
pirib

æólila

magnet¡ta

musco!ite

29735255
5 3 <2

tt¿

717 18 23 18

5 16 I <2 6

22 16 24 22

10

23 16 I 13

<1

28 49 45 46

<1 46
586

6554
<1 5 4

30 12 9 9 21 13 15 13

11 <2
35 2A 30 24 19 34
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3

<2
<2
<2

I
40

7

<4 <2 3

4

2

<2 <2

<2 7

<2

<2 <2
<2 <2
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ANEXO 4: PERFIS INDICANDO OS TIPOS DE ROCHA NA MINA DE CUAJONE

I

I

I

1o
100
lNOooFts

Anexo 4.1: Perfil 1 com seus respect¡vos furos de sondagem A-G mostrando os tipos de rochas presentes. Cota e

profundidade na parte superior e inferior de cada furo de sondagem. Ver abreviaturas no Anexo '1

Anexo 4.2: Pefü 2 com seus respectivos furos de sondagem H, l, J mostrando os tipos de rochas presentes. Cota e

profundidade na parte superior e inferior de cada furo de sondagem. Ver abreviaturas no Anexo 1
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e profundidade na parte superior e ¡nferior de cada furo de sondagem. Ver abreviaturas no Anexo 1
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ANEXO 5:PERFIS IND|CANDO OS A DTSTTBUIçÃO DAS ASSEMBLETAS MTNERALOGTCAS DE

ALTERçÃO HIDROTERMAL NA MINA DE CUAJONE

Anexo 5.1: Perfil I com seus respectivos furos de sondagem A-G, indicando os tipos de alteraçöes hidrotermais

presentes na jazida de Cuajone. Ver abreviaturas dos tipos de rochas e alteraçöes no Anexo 'l
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2 com seus respectivos furos de sondagem H, l, J indicando os tipos de alteraçÕes hidrotermais
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presentes na jazida de Cuajone..
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Anero õ.8¡ Perfïl 8 com geus reepectivos fr¡me de aondagem K-V, indicando oe tipos de altera@e bid¡otermaie

presentee na jazida de Cuqione. Cota e profundidade na parte euperior e inferior de cada fi¡¡o de aondagem. Ver

ab¡eviatruas dos tipoe dE rochae e alterações no Anexo I
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ANEXO 5 - DTAGRAMAS DE DIFRAçÃO DE RAIOS X

F¡gura 5.4: A figura mostra os diagramas de amostras natural(N), glicolada(G) e aquec¡da(Aq). Como resultado temos uma m¡stura de smectta+clorita
+mica+caolinita, Amostra A-1. Observe-se que nesta amostra a presença de clor¡ta é ma¡s ev¡dente quando comparada com as oukas duas amostras.
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17

F¡gura S.S: A f¡gura mostra os diagramas de amostras natural(N), gl¡colada(G) e aquec¡da(AQ). Como resultado temos uma mistura de

smectita+mica+caol¡nita+clorita. Amostra C-1.
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21

Figura 5.6: A figura mostra os diagramas de amostras natural(N), glicolada(G) e aquecida(AQ). Como resultado temos uma mistura semelhante às anteriores

composta por: smectita+clorita+micâ+caol¡n¡ta. Amostra D2.
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1lø2 0.10 0.02 0.07 bd 0.12 013 0.02 0.03 bd bd bd 0.û2 0.03 bd bd bd bd hd bd 0.14 0.07 0,00 0.11 bd bd bd 0,03 bd bd bd bd bd bd bd 003 bd 0.07 bd 0.03 0.01 bd bd bd

MnO 0.24 O.14 0.24 bd 0.14 018 0.03 bd bd bd bd 0.Cr3 H bd bd bd bd bd bd bd o.ff¡ 0.1€ O.O7 O,21 bd bd H td bd bd bd bd bd 0.05 003 bd M bd bd 0.33 O.U 0.01 H
MgO 0.12 O28 0.13 0.O3 bd 0.19 0.11 0,10 h bd bd 0.11 0.10 bd bd bd bd bd bd bd 0.07 0.@ 0.38 0.0S bd bd bd bd bd !d O,m bd bd bd bd bd 0.02 bd bd bd bd bd bd
B3o M 0.04 bd 0.06 0.05 0 07 0.04 bd bd 0.06 bd 0.o4 0.m bd 0.05 bd bd 0.01 bd bd 0.æ bd 0.04 bd bd bd 4.90 6.90 a32 bd 0.0ã 0.1i o24 0.æ 0.08 bd 0.05 bd bd 2,27 Lu 6.22 e.53

Fóñulã .etrututnl çon h."'¿ ¿ñ 32 O

ANEXO 6 _ANÁLISES OUIMICAS WDS
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bd 0.01 0.06 0.01 0,01 0,03

19.05 1A.1S 19,1¡ 18,49 18,92 18.75

0.08 bd 0,o3 bd bd 0,10

bd 0,07 0.o0 0.11 bd bd

bd þd bd bd bd bd

0,11 0,03 0,32 0.03 0.24 o.o3

0,67 0,46 0,56 0,62 0.15 0.43

hd 007 0,05 0,0s 0.0s o.o7

t,67 0.97 2.52 0,A4 3.29 1.41

14,18 L4.76 13.09 t5,43 72.41 14.A4

99,SS 99.03 99.56 9A,59 9A.70 99.39

19,36

o,31

0.4r

7,11

99,06

t¡o2

Fe203

Mso
CãO

BåO

sro
Na20
(20

11.321 17.467

4,745 4.L\6
0.000 0.014

1s,966 15.997

0,001 0.004

0.000 0.000

0.001 0.000

0,056 0,007

0,011 0,031

0,006 0,007

1,1S4 0.511

2,949 3,525

4.206 4.0¡5

11,341 L2,0L7

4,t67 3,9a5

0,012 0,oo0

¡6.020 16.002

0,o01

0,018

0,000
0.006
0.046
0.005

o.307
3.709

4,092

0,08

11,801

0,011

15,986

11.473

0,000

15,984

Fômulo et¡tut!fr1, cøl.ulø.!ø .oñ bote eû 32 O

51 11a69

Al 4.121

Feitl 0.000

soñaT ¡5,990

lt 0,000

Mn 0,000
Mg 0.000

ca 0.059

Ba 0.029

Sr 0,000

Nã 2,701

K !,244
SoDa M 4,073

coñ po n e n t e s ri ol ecu I o te s

An 0.01

Ab 0,67

0.008

0.000

0,000

0.063

0,o05

0,902

3,091

4,110

0.02

o,22

o,000

0.000

o.000

0.021

0,603

3,358

4.030

0,001

0,012

0,000

0,034

0,007

0,349
3,507

0.01

o.2a

0,00

0.13

0.01 0,00

0.1s 0,09



Ti02
A1203
Fe203
MnO
Mso
Cao
sfo
BaO
Na2O
K20
Total

Si

Felll
Soma T

Ti
Mn
Mg
Ca
Sr
Ba
Soma D

Na
K
Soma M

AU(Al+SÐ

0.02 0.00 0.02
18.94 18.30 20.08
0.09 0.22 0.26
0.39 0.10 bd

bd bd bd

8.91 8.76 9.46
bd bd 0.00
bd bd 0.06

0.37 0.36 0.37
0.10 0.06 0.22

87.20 86.64 91.42

0.003 0.000 0.003
0.066 0.017 0.000
0.000 0.000 0.000
1.902 1.875 1.925
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.005
1.971 1.892 1.933

0.00 0.00 0.00 0.00
19.63 21.81 21.98 21.27

bd bd bd bd
0.20 bd bd bd
bd bd bd bd

9.34 10.23 10.02 10.18
0.04 1,13 1.06 1.09
bd 0.04 bd bd

1.14 0.77 0.78 0.80
0.09 0.38 0.45 0.30

91.20 90.95 91.54 89.20

0,000 0.000 0.000 0.000
0.033 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0,000
1.9'10 2.134 2.073 2.165
0,004 0.128 0.118 0.126
0.000 0.003 0,000 0.000
1.948 2.264 2.191 2,291

Fómula estrutural calculada com base em 32 O

1't.628 11.759 11.583 11.60',1 11.017 11.054 1',1.027

4.445 4.310 4.498 4.418 5.006 5.000 4.977
0.013 0.033 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000

16.086 16.101 t6.lt8 16,020 16.023 16.054 16.004

0.141
0.025
0.t66

0.28

0.140 0.136 0.421 0.292 0.291 0.306
0.014 0.053 0.023 0.095 0.110 0.075
0.154 0.189 0.443 0.387 0.401 0,381

câ/fCe+Nâ+K O.92
0.27 0.28 0.28 0.31 0.31 0.31
0.92 0.91 0.81 0.85 0.84 0.85

Andesito



4r203

ho
Mgo
CaO
Nå2O
K20

ct
(o=F,cr)

0_26 0.0€ o.17 0.34 0.19 0.2A 0.13 014 0.16 0.27 033 0..12 037
5 76 2_@ 4.46 4.15 3.81 4.01 3 53 4.84 3.05 4_56 322 3.8A 5.41
10.7a 7æ 8.90 9.04 A.31 1011 8.34 10.60 7.45 9.37 12.4 1023 1072
1.01 111 1.A1 0.46 1.05 0.82 1.A7 0.93 o.a3 1_06 142 0.78 o.A3
0_07 bd 0.05 0 09 0.12 0.05 bd o6a bd bd 0.12 bd bd
16,04 19.81 '19_14 1A.1A 18.37 .17_2A 1A-44 15.8€ 19.6 17.43 15.43 18.91 1677
12.@ 12.32 1106 .12.73 .Í.93 12.16 1206 11.70 '12_69 12.22 12.U 1131 12.05
o34 014 0.11 A.32 0.25 0.27 0.26 0.O2 024 0.39 0.1? 0.26 o 34
0_15 0.05 0.07 0.11 0.6 0.06 0.04 o.o5 oo€ o..12 o.o5 0.13 o.o€
bd bd 0.11 bd bd 0.15 bd 0.13 bd 0.23 bd bd o.o4

0_06 bd bd 0.03 0.o2 bd bd 073 0_02 o.o2 bd bõ bd
o01 0_6 0.05 0.01 bd 0 06 bd 0.22 bd o.1o bd bd o v2
9A.3€ 97.49 96.95 95.21 98_12 9A.21 9A 08 98.6A 9€.09 98.45 98.44 9€.,A 98.62

Fónú. $øtaml cdcølâdâ coñ base Ð 23 o
s 7.340 7642 7_330 7.æ9 7.575 7.4þ6 74ú ?.575 7.5@ 7437 7 554MA 0.660 0.3s7 0.670 0.601 0.42s o.û4 0_505 o 425 0.420 o.s63 o zK6
s¡tþ 1 6.(xþ 7.979 8,tX'0 8.0ôO A,000 a.ú0 8.tt0t 8.t 00 a,(X¡o 8,tx,o 8-(þo

Ma o.3ol o.ooo 0.073 o oss 0.204 0.163 o-oz9 o 3€6 o.osl 0.193 o-096
1i 0027 0 009 0.018 0æ6 0.020 0.t29 0013 0014 0.017 0.û29 0 035
Felll 0.277 0.233 0.549 0.423 D.171 0273 0-392 0.004 0.290 02$ O.272
Fe 0.8A1 0_465 0.194 0 592 0.629 0.796 0_436 1.044 0.509 0.705 1.129
Mi 0.121 0-132 0.129 0-055 0.125 0.098 0.223 O 112 0.004 0.128 0.172
zn 0.007 0_000 0.005 0.009 0 013 0 006 0.000 0_071 0.000 0.0{{) 0 013
MS 3.385 4-160 4.033 3 7Sg 3.839 3.636 3.458 3.369 4 m6 3.654 3.2U
s¡do c 5.qþ 5.000 5,(þo 5,0t 0 5.000 5.@o 5-0oit 5_t o0 5.ooo 5.ot o 5_(þ0

Fe 0_119 0.202 0.310 0.044 A174 0124 0.151 0.2t3 0.071 0.106 0.0€9
cã 1.435 1.798 1.675 1.913 1_792 1 839 1.A14 1.7U 1.997 1.841 1.8a7
Na 0.047 0.000 0.015 0.043 0_03¿ 0 æ6 0.036 0.003 0.82 0.053 0.024
S¡li,o B ¿0110 zl,ilo Z0oo ¿(X¡O ¿OlÞ ¿1,0O 2.000 Z0Ol, 2Aú ZM ZOtþ

cå 0,000 0 06? 0 000 0.000 0.000 0.@ 0.000 0.000 0 cDo 0.0@ 0.000
Na 0.047 0.039 0015 0.043 0_034 0(F6 0 036 0.001 0_032 0.053 0024
K 0.027 0.008 0012 0_020 0.011 0.010 0 00a 0.009 0_015 0.022 0.009
Sitio A 0.073 0.109 0-027 0.¡,63 0,045 0,047 0.044 0.010 0.0¡¡ 0-075 0.032

som¡--ca! t9,082 15-156 15.078 15.070 t5,04!, l5.lt4 15,044 15.2ß 15.052 t5.180 15.032

F 0 0(f) 0064 0.051 0.@ 0.000 0.067 0.000 0_059 0.000 0.101 00oo
ct 0 014 0 0{Ð 0 000 0.m6 0_004 0.@o 0.001 0_177 0.004 0.005 0 0@
Somã_an 0.014 0.064 0.051 0-006 0.0ô4 0.ib7 0-0lll 0-236 0,004 0.1116 O,OIO

lY€+ o,77 0.86 0,89 0,86 0.83
Fê*lÊèt'+Fè\ 6zt o2G osz o¿o ø1s

PS: formLdås eslruûrâis caLulådæ @m o pÞgÐå Mincal (Gælda a Mãch, inedtto, cf- GuaËa & VÞrtì, Anåis dâ Âcádediâ Bé de Cienc, 2c05)
bd = åbaûo do lìmite de deùe<Éo
PS_ ng# = [rg,(Mq+Fen): mç91 = lvlg/(Mg+FetolãD
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o.ê12 0.678
8_t ¡,0 8.(þo

0.027 0.219
0.0'13 0 040
0.535 0 36¿
0.391 0761
0 092 0_099
0.000 0_000
3.941 3514
5.000 5,000

0.80 0.87

0-270 a.137
1695 1.817
0_036 0.046
zolJo 1úo

0.000 0.000
0.036 0.047
o.ù24 0.015
0,059 0.061

15.059 15.079

0.000 0.017
0.000 0_000
o.oo0 0-0r?

0.7t o.a7 0.82 0.73 0.86 0.8¡,



1io2
4t203
Fe2O3

MnO

ZnO
Mso
CaO

sro
Ce2O3

Gd203
Na2O

1 84 0.00 0.04 0.05 0 06 o.rE
21.6E 22.m 22.44 22.ø4 20.35 23.39
14.60 1445 15.25 13.90 16.60 1377
o.29 0.26 0.11 0.33 0.49 0.4A
bd 0.04 bd 0.44 bd bd

0.03 0.03 bd 0.02 0.18 0.10
23_15 23.U 23.21 23.43 zzs 23_26

0_3E 0.11 0.O7 0 09 0.08 0.11
bdbdbdbdbdbd
bd bd bd bd bd bd

bd bd Þd bd 0.01 bd
97.77 97.99 98.24 98.36 97.32 9E_56

Fómula estãrûtñl calculacla coñ dase eñ 1 2,5 O, considerando tocto Fe como FeIl

si

Sít¡o T

].|
Felll
Sílio Y

Z^
lús

Ca

Sr

Ce

Na

Sílio X

Soma_cåt

2.497 2.966 2.968 2.977 2.988 2.963
0.103 0.034 0.032 0.023 0.012 0.037
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

1.964 2.069 2.088 2.12A 1.942 2.154
0.112 0.000 0.002 0.003 0.004 0.010
0.889 0 899 0.919 0.836 1_018 0.424
0.000 2.968 3.009 2.967 2.9511 2.9E9

o.o20 0.017 0.007 0.022 0.034 0_033

0.000 0.002 0.000 0_026 0_000 0.000
0-003 0.00:t O.OO0 0-002 0-021 0.912
2.@7 2.037 1990 2.006 1.999 1.981

0.018 0.005 0.003 0.004 0.004 0.@5
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.0@ 0.000 0.000 0.0@ 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000
0.000 2.065 2.001 2.060 2.060 2.030

8.013 8.033 t.oto 8.026 8.02¡t 8.019

0_16 0_oo 0.04 0.00 0.00 0.00

23.20 2532 23.7A 23.59 24-æ 26.63
13.60 11.43 12.@ 12.05 11.18 9.79
o.22 0.45 0.54 0_39 0.rt5

bd 0.03 0.o2 bd bd

0.27 014 002 bd o15

PS: cálorlos como no cåso dos anlibólìos

Andesito

M¡crogrânodiorito

23.13 23.55 23.36 23.42 23_47 23.59
0.04 0.03 0 11 0.25 0_03 0_33

bd bd bd bd bd 0_05

0.04 bd 0_10 bd bd bd

0.01 0.01 bd bd bd bd
97.98 98.63 97.28 97.03 97.00 99.19

2.977 2.9ti4 2.942 3 000 2.980 2.988
0.023 0.036 0.018 0 000 0 020 0.012
3.000 3.000 3.000 3.000 3.0rlo 3.000

2_159 2_312 2.231 2.235 2 292 2.127
0_010 0_000 0 005 0.@0 0.000 0.000
oa17 0_677 0.730 0.729 0.674 0.573
2.9E5 2-988 2.966 2.963 2-965 3.000

0.015 0.030 0.037 0_027 0.030 0.024
0.000 0.002 0.001 0_oo0 0.0q) 0.000

0.032 0.016 0.003 0-000 0.017 0.000
1.977 1 986 2 008 2.017 2013 1.965

0_002 0_oo1 0 005 0.012 0_001 0 015
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

0.001 0-000 0.003 0.000 0.000 0.000
o.oo2 0_001 0 000 0.@o 0.002 0 000
2.029 2_036 20tt 2 055 2.063 2l¡01

036
bd

8.014 a.O21 A.022 8.01E 8.029 E.005

242



3,61 ?,91 2,95 1,69 2,A3 2,06 2,O4
15,10 17,02 16,74 17,50 16,30 15,66 16,30'f6,02 14,74 4,2A 16,78 16,21 't6,42 16,00
0r0 0,00 0,46 0,00 0,06 0,26 o,17
bd bd 0,07 þd 0,05 bd 0,10

13,84 14,66 15,55 15,40 14,30 14,68 14,40
0,09 bd 0,05 0,07 0,05 0,09 0,02
0,16 0,06 0,09 0,04 0,12 0,38 o,32
0,18 0,14 0,17 0,05 0,'r4 012 0,09
9,24 9,3E 8.83 7,15 9,45 9,43 9,52
0,1E 0,11 0,14 0,t1 0,O7 0,24 0,24
0,14 0,09 0,o7 0,05 0,10 0,07 0,05
0,10 0,07 o,oE 0,06 0,05 0,t2 0,11

94,56 97,35 96,69 93,50 97,04 96,66 96,64

5,51E 5,564 5,565
2,482 2,436 2,435
I,000 8,000 8,000

0,353 0,313 0,415
0,314 0231 0,224
2.000 2.045 1.986
0,008 0,033 0,021
0,005 0,000 0,01r
3,144 3,259 3,185
5,825 5,881 5,846

0,009 0,014 0,003
0,007 0,022 0,01E
0,041 0,036 0,026
1,774 1,792 1,802
1,835 I,864 r,850

0,033 0,114 0,112
0,024 0,018 0,013
0,057 0,132 0,125

0,61 0,61 0,õ2

5,256
2,744
E,000

0,395
o,217
2,136
0,000
0,000
3194
6212

5,486
2,514
E,000

0,375
0,313
1,749
0,057
0,007
3,394
5,E96

0,007
0.005
0,04E
1,644
1,708

0.066
0,01E
0,084

0,66

0,5ü
tJlT
0,1tt

054 0,55 O,54
o?a o?5 a;¿1q,la o:¿o o,tü

16,11
16,83

0,61
bd

13,5E
o,o2
0,18
0,14
9'46
0,14
0,09
0,0E

96.30

0,o12
0,003
0,014
1,389
1,417

5,576
2,424
8,000

0,491
0,307
'I,796
0,000
0,000
3,174
5,761

0,000
0,003
0,039
't,739
1,781

0,049
0,023
0.o71

0,64

0þ5
olÉ
o,1r

16,94
0,62
0,09

14,20
bd

o,12
0,16
9,33

Þd
0,12
0,03

96,64

0,052
0,012
o,064

0,62

u,56
0¡3
0,11

5151
2,549
8,000

0,'16E
o,414
2,045
0,052
0,000
3,148
5,826

0,014
0,010
0,054
1,796
1,477

0,084
0,036
o,120

0,ô1

o,54
tt'j¿6
o?o

llo2 223 1,55 1,77 2,OA
A2O3 15,30 15,86 1428 15,54
FeO 14,36 15,34 13,66 14,05
Ir/ho 0,36 o21 0,16 o,3o
Z¡Q 0,OS O,2l bd 0,23
t¡go 16,40 16,32 16,33 '16,51
CaO o,oE 0,15 2,54 o,'15
BaO O,l2 Þd 0,09 0,15
NazO 0,10 0,06 0,08 0,07
K20 9,20 E,5E 6,59 9,2A
F 0,38 0,31 0,15 bd
cr 0,05 0,02 0,04 0,07
o=(F,cD o,17 0,14 0,07 o,O2
Torar 95,36 94,84 93,50 95,96

5¡69 5,?AA 5,556 5,471 5,395
2,531 2,551 2,444 2,529 2,605
E,000 7,E39 E,OOo E,000 8,000

0,?80 0,000 0267 0,203 0249
0,176 0,544 0231 0,335 0,376
1,929 1:732 1,734 2,117 2,116
0,027 0,o2't 0,038 0,078 0,077
0,024 0,000 0,025 0,009 0,000
3,659 3,690 3,641 3,163 3,042
6,095 5,825 5,939 5,906 5,860

0,024 0,413 0,023 0,000 0,004
0,000 0,005 0,009 0,007 0,011
0,016 0,024 0,021 0,053 0,04?
1,646 1,274 1,751 1:779 1,E14
1,686 1,716 1,405 1,E38 1,870

P5: CAICU|OS COmO nO CSSO dOS anrìÞOlros, pal:t mtC¿ìS mO Se COnSegUe CAICUIA| ÞO¿tS ÎormuÞS estrulul: s COm dAdOS Oe mlctossonda

Andesito
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0,181 0,148 0,070 0,003 0,000 0,066
0,013 0,005 0,010 0,017 0,029 0,022
0,195 0,153 0,080 0,020 0,029 0,088

0,67 0,65 0,68 0,58 0,60 0'59

Catio'ts cdcda&s co¡'l Þse èm 22 O

0s1 0,6¡, 0,1t3 0,61 u,54 o,5z
u21 Ol4 O,19 utl 0lô O,3t¡
0,1a q,t6 o,'17 0,1ü o?o o,tü

si 5,519
'A 2,481
Soma_T E,000

'A O,?17
I 0,251

t/rt 0,045
Zn 0,006
t¡s 3,656
Soma_O 5,969

Câ 0,013
aâ 0,007
Na 0,02E
K 1,755
Somâ_A 1,E03

mfF

Ffaçæs rnoleêuþres

ct



'tio2 0,04 0.04 0.02 0.04 bd
A203 35.80 36A2 35.19 35.18 33.16
FõO 1.38 1.10 1.40 1.29 2.21

MnO 0.31 bd 0.24 bd 0,57
ZnO bd 0.12 0.04 0.13 0.08
lVgO 0¡5 0.84 O.AZ 0,92 2.06
CãO 0.14 0.04 0.0¡ O.07 0.10
BãO bd 0.06 0.06 0.24 0/3
NdzO 0.11 0."12 0.12 0.i3 0.23
K20 10.89 10.36 10,37 10.€4 10.12
F bd bd bd bd 0.04
cl bd bd bd bd 0.03
O.(F,cl) bd bd bd bd 0.02
Totál 31.95 34.48 U A2 84.90 98.03

Câtlon' calèui¿ os cont Msa øn n O

si 6.183 6 205 6,203 6.193 6.X7rvA 1697 1785 1.7ø? r.Bo7 1733
soma_l 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

\rAl g.ng 3797 i.75s 3.739 3.475
ti 0.m4 0.@4 0,002 0.004 0.000
Fs 0.154 0.123 0.15ô 0.144 0,248
Mn 0.æ5 o.mo 0.027 o.ooo o.o€4
Zn 0.æ0 0.012 0.004 0.013 0.007
ùlg 0.æS 0.i6€ 0.163 0.184 0.409
Somâ_ô 4.182 4.@4 4,108 4.083 4.m2

ca 0.(20 0.008 0.00ð 0.010 0.014
Ba 0.000 0 002 0.002 0.012 0.023
Na 0.û28 0.t3t 0.032 0.tÌ32 0.080
K 1.86S 17ts7 1.771 1.816 1.721
Soma^A 1.S06 1.805 1.812 1.871 1.817

bd 0,11 0.11 0.07 0.08 0.08 0.30 0.32
02.â5 32,63 32.98 i2.54 3.t.88 30.76 33.84 34.3S
t.91 2,35 2.36 2.52 3.03 2.0n O.72 1.33
0.13 bd 0.27 0.32 bd bd 0.53 0,27
0.04 0.04 bd 0.17 bd bd 0.10 0.1i
2.U 1.73 1.47 1,64 2.72 4.19 1.19 1.19
0.04 0,04 0.a7 0.07 0.08 0.05 0.02 0.06
o.37 0a1 0.31 0.34 0.22 0.06 0.12 0.15
0.3? 0,17 0.'t6 0.18 0.16 0.14 0.4 0.3S

10.64 10.69 10.52 10,43 9.91 10.€6 10.33 10.19
019 0.08 0.08 0.04 0_08 0.12 bd bd
bd bd bd bd 0.02 0,m bd 0.02

0 08 0.03 0.03 0.02 0.04 0.05 bd bd
95.86 S6.53 S5.36 95.02 54.ø2 94.1S 94.76 S4.53

47,ç3 4ø.4/ 44.70 46.6S 48.16 47.11 4e

F 0.m0 0.001 0.000 0.000 0.016
cl 0.000 0.cr00 0.000 0.000 0.006
Ânions 0.000 0.001 0.000 0.m0 0.022

6,201 8.33S €.288 6.302 6.300 6.27A d.296 e.1SS

1.7t9 1.661 1,711 1.698 1.700 1.722 1.704 1.801

Lmo 8.000 8.æ0 8.000 8.m0 8.0m 0.000 6.m0

3.411 3490 3.504 3,477 3.365 3.208 3.A42 3.e48
0.cú0 0.011 0.011 0,007 0.m9 0.008 0.031 0.m2
0.213 0.283 0.266 0.2U O.U2 0,2n 0.080 0.149
0.015 0.000 0.û30 0.038 0.000 0.000 0.080 0.000
0.004 0.0tx 0.000 0.018 0.000 0.000 0.010 0.0i1
0.607 0.346 0.333 0.33.t O.UA 0.850 0 238 0.239
4.170 4.113 4.144 4.161 4 282 4.2â 4080 4.107

0,37 0,58

PSr carno no caso das b¡otitas

Andetito

[¡icroÊránodior to

Porfiro-ll

Riolito

0.005 0.æ5 0.010 0.0'10 0012 0.0æ tJ 0(n
0.01s o 021 0.016 0.018 0.011 0.003 00û6
0.0€2 0.044 0,043 0.043 0.M2 0.037 0102
1.616 1.826 1,801 1.S05 1.705 j.848 1.781
1 n3 1 .8S7 i.86S 1.87€ 1 .770 .t.8S6 1.872

0.081 0.G)3 0.033 0.015 0.ß2 0.04s 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.00Ê 0.000
0.081 0.003 0.033 0,015 0.038 0.05õ 0.000

0.70 0,57 0.56 0.54 0.61 0,79 0.75

0.11

32,01

0.s2
0,24

bd

2.09
0.09

0.03
10.13
0.3i

bd

0.13

94.85

0.12 0.32 0.Rì O17 0,34 0¿5 0¿8 0AA
31.91 34,05 U.14 32.U 32,€0 33.03 33,25 32.8e
1.20 2.59 1,U 1.12 1.35 3.50 3.26 3.33
0.2 bd bd 0 04 bd bd bd 0.02
bd bd 0.21 bd bd bd bd bd

2.O7 1.65 1.32 2.O1 2.05 1.75 '1.78 t.gl
0.'t5 0,05 bd 0.08 0.r0 0.03 0,03 bd
þd 0,44 0,3€ 0.0s 0.16 0.20 032 0.18

0.04 0,34 0,37 0.08 0.12 0.38 0,34 0¿1
9 58 10.17 10.72 i0,13 10.41 10.48 1ô.ß2 10A4
018 0.m 0.04 0.15 0.15 0.04 bd bd
bd bd o.m bd bd bd bd bd

0 07 0.08 0,02 0.06 0.06 0.02 bd bd
95.30 95.52 96,11 95.03 5A.24 95.23 95.0€ 94.50

6,519

1.481

8,000

3,534
0,011
0.102
0,027
0,000

oa14
4.O87

0 013
0000
0008
1.717

1.734

0,131
0,000
0.131

ø.577 B.1n 8.15€ 6.52A

1.423 1ð78 i.841 1.474
8.000 8,0m 8.000 8.000

0.007
0.008
0.101
1.747
1.883

0.000
0-005

0.005

3.530 3.5æ 3.5m 3.530
0.012 0,032 0.087 0.017
0.132 0.2y2 0,2t)5 0.124
0,025 0.000 0.000 0.004
0.000 0.0ûr 0.0æ 0.000
0406 0.330 0.2s2 0.397
4.146 4.174 4,035 4.072

0,021 0.007 0.0m 0.012
0.000 0.0æ 0.020 0.004
0.009 0.447 0.095 0.02i
1 809 1.7C7 1 e2 1.713
1 839 1.S15 1 S37 1.751

0.067 0.083 0.017 0.084
0.000 0.0m 0 005 0,0m
0.067 0.0æ 0.0n 0.084

0.48 1,14 o.CS 0.4t 0.83

33,86 33,45 U.m 33.'18 36.13

2,94 2,8 2.4 2.34 Lse
0.02 0m bd 0 05 bd

bd 0.10 bd bd bd

1.2A 1.æ 1.06 1.81 0.93

0.05 0,03 o,co bd bd
0.25 0,63 047 D22 0.24
0.35 0,37 0,4+ 0 37 0¡4

10.66 1021 10.50 10.61 10.73
bd 015 bd bd bd

bd bd bd 0 02 0.03
bd 0 06 bd bd 0.01

sõ.35 94,51 U.4 S4.33 95.15

€.448 6,144
1552 i.85€
0.æ0 8.æ0

3.499 3.412
0.004 0.04€
0.148 0.æ7
0.000 0.m0
0.æ0 0.m0
0.402 0.362
4.æ3 4.m7

ô.105

1.8S5

8.000

3.424
0.049
0.370

0.m0
0.000

0.360
4.2r2

0.005
0.017

0.0€9
1 838
1 9¿8

0.000
0.000
0.000

0.013 0,m4
0.008 0.0i1
0.031 0.æ8
1 744 1.810
1797 1 923

a.Mg
1.651

8.000

244

€.131 €.0@ 8.144 0.163
1.889 1.931 1.858 1.837
8.m0 8.000 8.000 0.000

3.511 3.447 3.6iS 3.47A
o.o47 0.117 0.0m 0.M2
0.331 032ß 0.2ü2 0.288
0.003 0.004 0.000 0.008
0.m0 0.010 0.0æ 0.000
0.257 0.256 0.2i3 0.367
4.14S 4.156 4.118 4.i68

0.007 0.005 0.0ø 0.000
0.013 0.028 0.025 0.012
o.@2 0.0æ 0.117 0.098
1 .æ2 1 .115 L820 1 840
1.345 1.sfts 1.S68 194S

3.305
0.u7
0.37S
0,@2
0,m0
0.æ7
4.210

0.000
0.010
0,107
i 81õ

1 932

0 0€4 0.016
0 000 0.000
0 0€4 0.016

6.073

1.527

8.000

3.630
0.003
0.17€

0.000
0.000
0.t87
4.076

0.000
0.013
0,113
I 638
1.965

0.000
0.007
0 007

0.(þ0 0.m0 0,084 0.0€0 0.000
0.000 0.000 0.0m 0.0m 0.005

0.000 0.000 0.0e4 0.0m 0.005

0.44 0.¡t4



0.7: Análisos do nicrossonda eletônica do clor¡ta

si02
1to2
4t203
FeO

MnO
ZnO
Mgo
CaO
BaO

Na2O
K20
F

ct
g=1F,Ct)

Total

Si

'uAl

Soma_T
u'Ar

Ti

Fe

Mn

Zn
Mg

Ça
Ba

Na
K

Soma_O

Vacåncias

F

ct
Anions

mg#
At/lAr+s¡)

7t.84
0.51

18.6'l

æ.02
0.34
0.0f

19.07
0.59

bd

0.04
0.04

bd
bd

bd
87.08

5.753
2.247
8.000

2.285
0.080
3.459
0.060
0.001

5.872
0.1 31

0.000
0,ô16
0.011

11.915

0.085

0.000
0.000
0.000

0,63
o.u

27.55
3.21

17.35

17.85

0.48
0.28

17.49
3.24

bd

bd
0.05

0.04
bd

0.02
87.91

24.58
0.06

22.76
15.71

0.68
o.25

22.24
bd

bd

0,02
bd

0.'t0
0.02

0.05
88.36

27.0O

0.09

22.29
16.17

o.21

0. t3
21.68

0.04

bd

bd
bd

0.09
bd

0.04
a7.64

26.44
0,07

2't.30
14.40

0.64
0.10

23.18
0.'11

bd

bd
nn,
0,07

bd

0.03
86.33

27.42
0.08

21.85
12.71

0.82
0.1 1

24.32
0.06

bd

bd
bd

0.07
bd

0.03
87.01

27,44

0.08
¿l.o¿
1t .48

0.03
0.0Ð

24.32
0.06

0,07
bd
bd

bd
0.02

bd
85.70

27.42
0.16

21.93
11.U
0.48
0.06

25.10
0.02

bd

bd

bd

0.13

0.02

0.06
86.81

27.27
0,1 1

21.78
12.03

0.60
0.07

24.82
0.03
0.05

bd
002
0. t0

bd

0.04
88.83

28

0.06

18.59

16.83
078
0.1 6

21.32
0.08

bd

0.03
bd

bd
bd

bd

86,10

n.o2
0,03

19.72
18,02

0.85
o.12

n.42
0,03
0,10

bd
003
0,1 6

bd

0.07
86.44

5,590

2.410
8.000

2.398
0.005
3.117

0.14S
0.019
6.æ5
0.m8
0.008
0.m0
0.m9

12.m6
0.m0

0.'t03
0.m0
0.1 03

0.67

0.46

27.90
0.00

2..19
15,82

1.31

0.26
n.62

bd

bd
0,02
045

bd
bd
bd

88.57

5.567

2.443
8.m0
2.784
0.m0
2.635
o.2,1
0.æ8
4.121
0.æ0
0.cro0

0.æ6
0.115

11.900

0.100

0.æ0
0.000
0.æ0

0.70
0,48

0,05
21.45
17.88
o.22
0,53

21.16
0.06

bd
0,04
0,01

0.09
bd

0.04
88.37

5.733 5.422

2.267 2.578
8.000 8.000
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0.7815 0.9748 0.0126 0.0126

0.8515 0.9758 0.0121 0 0121

0.8729 0.9748 0.0126 0.0126

0.8403 0.9768 0.0116 0,0116

0.8729 0.9748 0.0126 0.0',126

0.8'116 0.9758 0.0121 0.0121

-50

-1

-2

'4

-6

'9
-10

r11

-13

-14

r15

'16
-17

'18
-19

.20

'21

21

18

19

19

't5

15

10

15

20

15

20 319,5(?) 3.7

23 269.4 4.1

18

25

17

18

3.9

282.8 4.1

3,9

4.1



.4

-0,3
-0.5

-0.4

-0.2

-0.4

-0.3

-2.2

-2.4

-2.3
-2.1

15

15
't5

12
IE

15

12

3.8

4.1

3.9

3.6

3.8

0.8710

0.8729

0.8720

0.9008

0.8720

0.8710

0.9768 0.0116 0.01 16

0.9748 0.0126 0.0126
0.9758 0,012,1 0.0121
0.9778 0.0111 0.01,11

0.9758 0.0121 0.0121
0.9768 0.0116 0.0116

0.9018 0.9768 0.0116 0 0116

.1 
1

21
*3 

1

'4 1

*6 I
17 

1-8 
1

-10 
1-11 
1-12 
1

-14 
1.15 
1-16 ,l

-1.4

-0,7 -2.6
-0.7 -2.6

-0.7 -2.6

-0.4 -2.3

-0.7 -2.6

-0.3 -2.2

-0.4 -2.3

-0,3 -2.2

-u.4 -¿.J

-0.4 -2.3

-0,6 -2.5

-0.6 -2.5
-0.4 -2.3

-0.8 -2.7

5.5 0.9332

4.4 0.E542

4.4 0,9057

4.4 0.8234

3.9 0.8720
4.4 0,8748

3.8 0,8710
3.9 0.8515

3.8 0.8710

3.9 0.8720
3.9 0.8720

4.2 0.8739
4.2 0.8739

3,9 0.9027

4.6 0,9067

0.9661 0.0170 0.0170

0.9729 0.0136 0.0136
0.9729 0,0136 0.0136
0,9729 0.0136 0.013ô
0.9758 0.012,1 0.0121
0.9729 0,0136 0.0136
0.9768 0.0116 0.0116
0,9758 0,0121 0,0121

0,9768 0,0116 0.0116
0.9758 0.0121 0.0't21

0.9758 0,012 t 0.0121
0.9738 0.013,1 0.0131
0.9738 0.0131 0.0131

0.9758 0.0 t 21 0.0121
0.9719 0.0141 0.O141

10

10

17

12

20

15

l5
't7

15

't5

15

't2

12

-'l

ó
-4

-7

.8

-10

-11

.12

-3.4

-3.4

-3,3

-3.2

-ó.4

-2.5

-3.5

-3.2

1 -74.3 -1.5

1 -74.9 -1.5

1 -71.0 -1,4

1 -1,9

1 -1.1

1 -1.3

1 -73.9 -1,3

1 -74.4 -'1.3

1 -1.5

1 -0.6

I -1.6

1 --74,0 -1.3

19 243.0 5.6
16 224.4 5.6
15 361,5(???) 5,5

17 362,9(?) 6.2

20 363,7(?) 5,0
1s 336,9(?) 5.3
't7 5.3

15 5.3

15 338,9(??) 5.6
'12 4.2

15 5.8
20 365.9t?) s.3

0,8604 0.9651 0.0174 0.0174
0.8839 0,9651 0,0174 0.0174
0.8813 0.9661 0.0170 0.0170
0,8650 0.9614 0.0193 0.0193
0.8269 0.9690 0,0155 0.0155
0.8804 0,9670 0.0165 0.0165
0.8597 0,9670 0.0165 0.0 t65
0.8804 0.9670 0.0165 0.0165
0,8823 0.965'1 0.0,174 0,0174
0.9047 0.9738 0,0131 0.0.131

0,8832 0.9642 0.0179 0.0179

0.8286 0.9670 0.0165 0.0165

249



.5

.6

7

.10

5,8
5,6
5.3
5.9
5.5

.72.3 -1
_1,ô

-71.5 -'1,5

-72.4 -1,3

0.9153
0.8s32
0.8823
0.91 15

0.8841
o.9124

0.9632
0.9642
0.965'1

0.9670
0.9632
0.9661

0.9661
0.9670
0.9670

0.0184
0.0179
o.o174
0.0165
0.0'184
0.0170

0.0170
0.0165
0.0'165

0.0184
0.0179
o.0174
0.0165
0.0184
0.0'170

0.0170
0.0165
0,0165

-3,6
-3.5
-3.4
-3.2

-3.6
-3.3

-3,3
-3.2

12

15
15

12

15

12

15

17

12

't7

5

-1.7
-1.4

-70.4
-72.8 -1.4

-70.5 -1.3

5.5 0.8606
5,3 0.91 '15

.2

5

.7

.9
.10
*'t 

1

-12
-13
*14

25
21

17

19

10

4

't .6

3.4
2.6-70.2

-1.0

1.0
-0.1

o.4

-0.1

0.1

-2.9
-0.9

-1.5

283.5
255.4

241.9
271.2
272.2
268.8
261.7
275.5

246.9
297 .2

o.7904
0.7983
0.8486
0.8313

0.9699
0.9902
0.9788
0.9839

0.0150
0.0049
0.0106
0.0080

0.0150
0.0049
0.0106
0.0080

0.8 -1.'l 24 1.9 0,7728 0,9881 0.0060 0,0060

3,4 0.7976 0.9788 0.0106 0.0106

3.1 0.8055 0.9809 0.0096 0.0096

3.1 0.7819 0.9809 0.0096 0.0096

3.8 0.9222 0.9768 0,0116 0.0116

3.4 0.8325 0,9788 0.0106 0,0106

3,1 0.7411 0.9809 0.0096 0,0096

2.9 0.8661 0.9819 0.0091 0.0091

2.6 0.8642 0.9839 0.0080 0.0080

-2 23
1.8 22

0. 1 -'1 .8 24
-0.3 -2.2 10

-0.1 -2 19

0.'1 -1.8 28

o.2 -1.7 15

0.4 -1 .5 15
*15 1 -0.1 -2 17 229.9 3.4 0.8568 0.9788 0 0106 0 0106

-10

"'t1
*12

*13

,14

0.1

0

o.2

0

-0.3
-2.3

't2

20
12

20
10

10

15
'15

3.3

2.9
9.6
3.3
3.8
6.8

-1.8
-1.9
-1.9
-1.7

-6.2
-1 .9

-2.2
-4.2

12

0.3 -1.6 17

0.3 -1.6 15

0.5 -1 ,4 15

0.4 -1,5 12

0,7 -1.2 15

0.8170
0,8987
o.8't52
0.9593
0.9'192
0.8710
0.8894

0.9809
0.9798
0.9798
0.9819
0.9403
0.9798
0.9768
0.9577

0.0096
0.0101

0,0101
0.0091

0.0299
0.0101
0.0116
0.0212

0.0096
0,0101
0.0101
0.0091

0.0299
0.0t01
0,0116
0,0212

2.8 0.8448 0.9829 0.0085 0.0085

2.8 0.8651 0.9829 0.0085 0.0085

2.4 0.8632 0.9850 0.0075 0.0075

2.6 0.8947 0.9839 0.0080 0,0080

2.'t 0.8611 0.9870 0.0065 0.0065

1 0.4 - r .5 15 2.6 0.8642 0,9839 0.0080 0'0080
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Ir¡ I r¡po lrelng lrts conl rH(L-u lw ("/"il ear. I aflu¡¿o I xHzo I xl¡a I xcr I

0.5 -1.4 329.7 35,5 2.4 0.6595 0.9850 0.0075 0.0075
-24.5 -26.4 "334,4? 29.4 27.1 0.9175 0.8294 0.0853 0.0853
-0.4 -2.3 325 33 3.9 0.6957 0.9758 0.0121 0.012'l

-1 1 (1oc)-2 
3 (1op)

-3 ,1

14 
1.5 1 (1oc)

.6 1 (1oc, 1op)-7 
1 (1oc,'lop)

I I (loc)
I 1 (1oc)
-10 

1-11 1(1oc, 1op)r12 1 (3 oc).13 1 (1oc)
*'14 1 (1oc, 1op)-1s I (1op)
-16 

1 (1op,2oc)
.17 

1

.18 1 (1op) -69

.19 
1

'21
,22

.24

.20 3 (1op,2oc) -55.9 -24.5

25 6.7 0.7840 0,9586 0.0207 0.0207

320 27.3 11,3 0.E114 0.9299 0.0351 0,0351

319.5 27.2 11,5 0,8151 0,9283 0.0358 0,0358

330,1 27.3 '16 0.8493 0.9004 0,0498 0.0498

276 20

168 10

312.2 30.4 3.9 0.7229 0.9758 0.0121 0.0't2,1

308.9 26 10.8 0.8222 0.9330 0.0335 0.0335

'334,4? 31.8 7.4 0.7327 0,9541 0.0230 0.0230
330.4 35.3 2.8 0,6637 0.9829 0.0085 0.0085
321.6 28.3 9.6 0.7877 0.9403 0.0299 0.0299

313.2 26,8 10.1 0.8080 0.9370 0.0315 0,0315
301 24.4 17.4 0.8963 0.8912 0,0544 0.0544

10 8.8 0.9542 0.9453 0.0273 0.0273

27 3,6 0.7472 0.9778 0.0111 0,0111

274.6 22.1 ',t7.6 0.9245 0.8900 0,0550 0.0550

321.6 32.9 3,3 0.6924 0,9799 0.0101 0.0101

314 27.9 27 .1 0,9365 0.8294 0.0853 0.0853

303 26.9 6.7 0.7804 0.9586 0.0207 0,0207

'3161322 3'1.9 3.7 0.7061 0,9768 0.01'16 0,0116

263.4 23.7 25.6

-2.2 4j
-5.6 -7.5

-5.8 -7.7

-9.8 -11.7

-0.4

-5.2

-2.7

-4.3

-4.7

-1 1.3

-0.2

-1 1.5

0

-2.3

-4.þ

-1.6

-6.2

-6,6

-13.2

-5.6

-2.1

-1.9

-26.4

4.1
-2.2

-lÃ
-32.5

-17 .9

-2.2

-22

0.4.25 3 (1op)
-26 

'lr27 
1

d1
b 1 (1op)

c1-i1

'176,5? -30.6
_16

-0.2

17 2.6 0,8438

149.3 13.9 30.3 1.1535

'214,9? 18,9 21.4 0,9990

318.5 31,9 3.6 0.7045

336.8 35

3',t24 30.7 36 0.717s

0,9839 0.0080 0.0080

0.8091 0.0955 0.0955
0.8657 0.0672 0,0672

0.9778 0,0111 0.0111

o977A 001 1I O0111

.'l

'3
.4
.5

27

20

15

17

13

10

I (1op)

1

1(1op)
1(1op)
3 (2op)

1

-57.9 - r.6 -2.5
<-50 -2.8 -4.7

-1,9 -3.8

0.9 -1

'-53? -23.5 -25.4

0,5 -1.4

4.3 0.7505

7.6 0.841 1

6.2 0.8859
'1.8 0.8389

26.5 1.0307

2.4 0.9139

0.9738 0,0131 0.0131

0.9532 0.0234 0.0234
0.9614 0.0193 0.0193
0.9891 0.0054 0.0054

0.8332 0.0834 0.0834

0.9850 0.0075 0.0075
0.8464 0.0768 0 07687 i3 verif¡câr oelã sâll1on <44.6 -20.2 22.'l

25t

10 24.5 1.0530



.1 I (lopT) -59.8

.2 1 (1op)

.3 1 (1op)

.4 (1op, 1oc)

.5 
1

-6 
1

7 3 (1oc)

81-9 (1op, 1oc)

'10 1(1op)
'11 1 (2oc)

12 1(1oc)

-2.2

,L5,5?

-5.5
-0.3

4j 342.8 34.1

-5,1 356.9 35.5
-7 .4 279.7 22.3
-7.4 10

-2.2 20

373.2 40

280.1 20

-2.2 345.8 37.8
-1.3 330.7 36
-1.7 27

20

10
27

0.9768 0,0116 0.0116

6.7 0.7038 0.9586 0.0207 0.0207

8.f 0.6984 0.9496 0.0252 0.0252

11.2 0.8663 0.9307 0.0347 0.0347

11.2 0.9689 0.9307 0.0347 0.0347

3.7 0.8198 0.9768 0.0116 0.0',116

3.7 0.6447 0.9768 0.0116 0.0116

2.3 0.6540 0.9860 0.0070 0.0070

2.9 0.7439 0.9819 0.0091 0.0091

-0.3

0.6
o.2

*13 (1oc, lot -48.3 I -0.9 '372,6? 30 16 o 5275 09902 00049 00049
.14 (1oc, lop -54 -0.3 -2.2 332,3 35 37 0 6766 0 9768 0 0116 0 0116
*15 (2oc, 1op) -0.1 -2 320 4 324 3.4 0.6977 09788 00106 00106
.16 1 (3 oc) 0.9 -'1 364.5 30 1.8 0.5549 0 9891 0 0054 0 0054

"'17 1 1.1 -0.8 325.3 35.6 1.4 0.6519 0.9912 0 0044 0 0044

''r8 3 -21.7 -23.6 "272,6? 24.3 254 09684 08402 00799 00799

'19 1?(1op) -20 -21.9 2592 229 243 09756 08473 00764 00764
."20 (3op, loc) 289.6 20 55 '1,0121 0.5704 0.2148 0.2148
.21 1(1oc) 1.2 -0.7 3746 30 1.3 05136 09923 00039 00039

22 (1op, 10. -54.4 "362,7? 30

23 (1oc, 1op)

a 1 (1oc)
hl 17

lF T¡po

'1 I (sols oc)

'2 (2op,1oc)
-3 ,l

4 1(1oc)
'5 1 (1oc)

a 1 (1oc)

6 (1oc, 1op)

'7 1

'8 I (1oc)

I (loc, 1op)
-10 1 (2oc)
*11 1 (1oc)

'12 1 (2op)
-13 (1op, 1oc?)

'14 1(1op)
''15 1 (1oc)
f6 1 (1oc)

-2
-1.7

-0.1

-3.2

'-4t-0,3?

.17 ,p, 1solv, -47.5

.18 1(1oc)
19 3 (1op)

20 1? (3 sol)
b 1? (1sol)

-2.6

325
"-19,3? -21.2
-3.2 -s.1

'r14,9? -16.8 311.5

-2 -3.9 291.5

-17 .8 -19.7 221.8

-3.4 -5.3 323.2
-0.5 -2.4 "315?
-4.4 €.3 319
-0.8 -2.7 323.9

-'10,3 -12.2 3'15.5

0.1 -1,8 300.4

260.6

-5.1

Tfg corr TH(L-V) Vv (%)

-3.9 |18,1?ant( 29.7

dfluldo XH2O XNa

0,7487 0.9604 0.0198 0.0198

0.8748 0.9729 0.0136 0.0136

0.9202 0.9788 0.0106 0.0106

0.9498 0.9496 0.0252 0.0252

0.9326 0.8503 0.0748 0.0748

0.8971 0.9496 0.0252 0.0252

0.9078 0.87',t2 0.0644 0.0644

0.7962 0.9604 0.0198 0.0198

1,0008 0.8571 0.0715 0,0715

0.7683 0.9479 0,0260 0.0260

0.7196 0.9748 0.0126 0.0126

0.7937 0.9395 0.0303 0,0303

0,7085 0.9719 0.0'141 0,0141

0,8720 0.8973 0,0514 0.0514

0.7347 0.9809 0.0096 0.0096

15

10

13

10
15

30
20
15

10

25.7
25.2

19.8
29.2
30.8

27.8

25.7
28.7
10
10

15

6.4
4.4
3.4

8.1

23.I
8.1

20.6
6.4
22.4
8.4
3.1

9.8
4.6
't6,5

3.1

252



-1 
1

1

-3. 1 (1oc)
-4- 3 (1 op)
-5- I
-6 3 (1op)

1

8'1
-9. 

1

"10" 1

.11. I
-12. 

1

-13. 3 (1op)
.14' 

1

15- 3

16- 1

17" I (1op)

18 1

19. 1 (1oc)

20- 'l

a4 a

22 3 (1op)

23 3 (1op)

24 1 (1oc)

25- 1

26. 1

27" 1 (1oc)

28. 1 ( loc)
29. 1 (1oc)

30t 1

31- 1 (1op)

32 1 (1oc)

33 1(2oc\
34 3 (lop, lsolv)
35 3 (2oc)

363
37 3 (1op)

38 3 ( lop)
39* ',l

40. 1 (1op)

41 1 (l oc)
42. 1 (1oc, 1op)

43 '1 ( 1oc)

44 1 (1oc)

45- 1

x. 1

Y. 1

-66.s -6.3 -8.2 26.6
-3,7 -5.6 27.9

-54.8 -0.4 -2.3 23

-23.3 -25.2 26.8

-0.6 -2.5 37.3

12.'t 316.6

8.8 283.7

3.9
>26,4Na 301.9

4.2 346.2

0,8265 0.9246 0.0377 0.0377
0.7854 0.9453 0.0273 0.0273
0.7899 0.9758 0.0121 0.0121
0.9453 0.8339 0.0830 0.0830

0,6528 0.9738 0.0131 0.0131

-1.4 -3.3 33 5.5 0.6947 0.9661 0.0170 0.0170
-1.7 -3.6 25 5.9 0.7801 0.9632 0.0184 0.0184

-64.7 -0.9 -2.8 32.8 4.7 327.6 0.7032 0.9709 0.0146 0.0146
-50 -'t.1 -3 38.3 5.0 354.5 0.6476 0,9690 0.0155 0.0155

-49.9 -0.7 -2.6 37.5 4.4 347.5 0.6526 0.9729 0.0136 0.0136
-0.9 -2.8 35,2 4.7 339 0,6781 0.9709 0.0146 0.0146
-22.3 -24.2 25.8 61 300.9 553 0.9791 0.8767 0.0822
-1.2 -3.1 32.5 5.2 328.3 0.7094 0.9680 0,0160 0.0160

-s3 -26.5 -28.4 29 >28,2Na 320.9 0.9332 0.8223 0.0888 0.0888
-1.4 -3.3 30.9 5.5 321.4 0.7285 0.9661 0.0170 0.0170

-53.8 -1.2 -3.1 32.2 5.2 326.4 0.7134 0,9680 0.0160 0.0160
30 324.8

-1 -2.9 32.6 4.9 327.1 0.7069 0.9699 0.0150 0.0150
-2.5 -4.4 14.1 7.1 201.5 0.9205 0.9559 0.0221 0.0221

30

-2.6 -4.5 31.1

-3 4.9 27.9
-3.1 -5 30.8

-57 -2.9 -4.8 30
.55.5 -13.5 -15.4 17

-2.1 -4 13

-2.9 -4.8 20

330.3

7.3 329.4

7.8 312.9

8.0 330.9

7.7

7

7.7

0,7402 0.9550 0.0225 0.0225
0.7787 0,9514 0.0243 0.0243
0.7481 0.9505 0.0247 0.0247
0.7367 0,9523 0.0239 0.0239
0.9416 0.8786 0.0607 0.0607

0.9085 0.9595 0.0202 0,0202
0.84'19 0.9523 0.0239 0.0239

1.OO52 0.9268 0.0366 0.0366

0.8710 0.9550 0.0225 0.0225

0.9595 0.8836 0.0582 0.0582

0.8306 0.9411 0.0294 0.0294
0,6754 0.9642 0.0179 0.0,179

0.86s9 0.9604 0.0198 0.0198

16

20

-6 -7.9 7

-2.6 -4.5 17

-'t2.6 -14.5 15

4.2 -6.'1 22

-1.6 -3.5 35

-2 -3.9 17

63

59

'1 1.8

7.3

18.6

9.5

6.4

272.2 562
330 <547
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'r 1 -50.7 ,2-6 -4-5 20 7-3 0.8395 0-9550 0.0225 0.0225
2 4 9.6 "CrC¡,7) 90 385.7 G 0-1 0.0999 0.99€3 0.OOO4 O_0@4

3 4 -56.7 13,5? -5.4 542 > 595 L 243-4 8.5 0.6604 0.7590 0.1205 0-1205

12
5 (3opT,3sol -74.9 -31.7 -33.6 15 t77.4 L 3O.E 1-1152 0 8o5€ 0-0971 00971

6 1 (1 opf -76-6 -28.5 -3O-4 19-7 201-2 L 22-3 1.0654 0.4156 0.0922 0.0922

7 t(2sol,1op -72 -54.3 -56.2 35 >595 34 0.6412 0-7986 0.1007 0.1007

E 3 (1 oÞl)' -79 41.7 -43.6 32 596.8 L 32 0.6454 0-7986 0.1007 0.1C{)7

9 (3,1 op,1 s -90 36 -37 9 35 590-1 L 32 0.ô55,3 0.7946 0-1007 0.1007

10 3(1 op) -æ3 ^12.9 -44.a 17 259-4 L 233 32-S 1-0311 O.n12 01144 01141
11 3(r op) -T7 -34 39.9 17 2A7 3 L 334.9 40 1-0552 0.708a 0-1¿tSO 0.1¿t50

12 I (1sol) €.7 -E-6 10 12-6 0 97800 0-921ô 0.0392 0 0392

'13 1 (1 $l) -72.5 4.7 -6.6 3O-5 337.4 L 1o.1 0-7677A 0-9370 0 0315 0 0315

14 1(lsoì,lop -71.7 50 > 595 L

15 2 95 >595 L

16 4 6-3 'Cl(4,4) 32,0 g 90 595.9 G E.2 o 4OBa 0 4o1'Z1 0.0084 O 00Ea

17 1(l oP1) -1.3 9.7 'CìO,8)-3.2 85 529.4 G O-1 O.2æ5 04221 0-0003 0-0003

rB ¡ (1 sor,I op) 42 526-9 L

19 I (l so¡) 39 43E 7 L

20 3 (1 op T) -742 -43.9 -45.8 20 292.6 L 32 0.9705 0-7986 0.1007 01007

21 1 -11 -12.9 204 254.6 L 17.1 0.9401 0.8930 0.0535 0.0535

22 1(r soO {.6 -2.5 20.4 254.6 L 4 2 0.8295 o 9734 0-0131 00131

23 l(lsol) .6 -7.9 7 11 I 10052 0 9264 0 0366 0 0366

24 ¡ (1 op, 1 sol) -12.8 -14.7 '13 343 5 L 3e1,6 (1s)4,E c,15 43-5 0.9053 0-6782 0 1609 01609

25 I (1 sol,zop) 30 417.9 L

26 I (1 sol, I op) 35 537 4 L

27275
2A285
29 I (2 $1,1 op) 30 351.5 L

30 1 (1sol) 25 324.4

3t r -14 -15 9 26 317.4 L 19.8 0.4967 0.8759 0-0620 0.0620

32 1 1.6 -3-5 10 5.8 0.9351 0.9642 0-0179 0-0179

3:t 1 1.2 -O.? 13-? 198.9 L 13 0.e777 09923 0 0039 0 0039

14 1 (r sorD 45 > 59s

35 3(1oÞ¡? 10 nåo vi 3494e4761
36 1(lop) 1.3 -O-ô 36.3 326.3 L ll o 6433 0 9933 0-0033 0 0033

37 2 (1 sol) 45

3E I (1 sot) 35 > 595 L

39 2l1oÞT .6.8 A.7 70 127 10114 0 9209 0 0396 0 03s6

40 (rop T, 1 sol) 35 364 4 L

41 1 (1 op r soD 20 2627 L

42 I (1 lol oc) 10 183 1 L

13 2 90 375.6 G

{É265
45 2(1op) 60 4716 G

x 2 _4 -5.9 50_6 1t30.9 G 9.2 0.5447 0_9424 0.0286 0.0286

0.5411
o.1n2



1 1(1 sol, 1 op(
2 1(1 opÐ
JJ

a 3(1op)
5 I (2 sols oc)
61
7 l(1 op)

I 1(lop, loc)
9 '1 (2op, 1oc)
'10 3
11 3 (1 op) -64.7
't2 1

13 1(loc)
14 3 (1 op)
15 3
16 1(1op)

17 1(1op)
18 I (1 op)

19 1(1op, 1oc)
20 1 (,1 op)
21

22
23 1

24 1(1op)
25

A1(1) 1

A(1) 1

€5 -9.4 -11.3
-74.3 46í 48.3
-68.1 -23 -24.9
-75.1 48.7 -50.6
-65 -14.5 -16.4

-11.4 -13.3
-70.4 -11.4 -13.3

-7.3 -9.2
-11.6 -13.5

-27.5 -29.4
-'t.4 -3.3
-0.8 -2.7

-69. 7 -25.4 -27 .3

-54.9 -10.5 -12.4

4.2 -6.1

-2.1 4
-3.3 -5.2

-3.3 -5.2

27
13
o

24
20
20
20
35

l5
25
15

10

10

10
't0

10

10

10

23
23
'10

40

'10

20
10

10

7

15.6 0.9635

'('32) 1.1133
26.2 0.9461
"('34) 0.9787
20.2 0.9122
17.5 0.8970
17.5 0.7288
13.3 0.9278
't7.7 0.8419

28.4 1.0806

5.5 0.9332
4.6 0.9273
27.6 1 .0733

16.7 1.0036

9.5 0.8200
6.5 0.8041

8.3 0.9507

8.3 0.9507
17.4 0,8964

0.7646 0.9568 0
0.9030 0.0485 0.0485
0.7986 0.1007 0.1007
0,8351 0.0825 0.0825
0.7986 0.1007 0.1007
0.8733 0.0633 0.0633
0.8906 0.0547 0.0 7
0.8906 0.0547 0.0547
0.9172 0.0414 0_0414
0.8894 0.0553 0_0553

0.8189 0.0905 0.0905

0.9661 0.0170 0.0170

0.9719 0.0141 0.014r
0.8262 0.0869 0.0869

0.8960 0.0520 0.0520

0.9411 0.0294 0.0294

0,9595 0.0202 0.0202
0.9488 0.0256 0.0256

0.9488 0.0256 0.0256
0.8912 0.0544 0.0544

255



-1 cDB

"1 'l -77.6 -2.6 4.5 13.2 sol 190.6 L

2 1 (1 op, I sol) -94.1 -0.3 -2.2 15.2 l0 215.0 L

1 (1 sol, 1 op) -94.3 -2.5 4A 15.1 sol l0 op? 211.6 L

1 (1sol) -72.5 -2.3 4.2 11,8 opaco? 174.6 L

-6 1 -56.3 -3.3 -5.2 18.7 ? 246.0 L

1 -66.2 -2.3 4.2 16.7 sol 227.5 L

1 (1 sol) -85.0 -2.9 4.8 13.6 sol 25 193.6 L

1 -64.1 €-5 -8.4 30.9 ? U8.3 L
.10 't -74.7 -3.5 -5.4 33.9 ? 350.3 L

''11 1 (1 sol, 1 op) 48.9 4.3 -6.2 30 50 416crep I

'12 2 (2 sol, 1 op) 471 -2.6 4.5 5O.2 variosTo 416crep I

.13 2 -3.4 -5.3 80 567.3 G

14 2 70 474,9? G
-15 2(1 op) -52.8 -9.5 -11.4 82.2 595Nhom G

16 2 (1op) -52-5 80 584.0 G
*17 2 -7.O -8.9 80
'18 1? 10 40 169.0 L

19 3 10 ',15 >425??? L

20 15 20

1a 'l (sols) '15 sol 20 224.7 L

2a 'l ( 1op, 1 sol) '13 252.7 L

2b 3? 15 15 245 L

'2c 1(2?) -8.1 -10.0 59 1 501 9 G

2d 3 (1 solÐ -58.9 -34.1 10.0 35 376 L

2e 'l (sols) l0 vários 50 232 L

3a 17

5a 1 (l op) 25 vários 20 405 L

6a 3 (sols, lsolv) 10 várìos 30 572 crep L

x 2(2op,1t 70

Y 3 10 30 172.8

3.8 0.8790 0.9768 0.0116 0.0116
7.1 0.9102 0.9559 0.O22't O.O221

6.8 0.9431 0.9577 0.0212 0.0212
4.2 0.8654 0.9738 0.0131 0.0131

8.3 0.8810 0.9488 0.0256 0.0256

6.8 0.8904 0.9577 0.0212 0.0212
7.7 0.9320 0.9523 0.0239 0-0239

12.4 0.7801 0.9231 0.0385 0.0æ5
8.5 0.7190 0.9470 0.0265 0.0265

9,6 0.5898 0.9403 0.0299 0.0299

7 -3 0.5350 0.9550 0.0225 0.0225

8.4 0,0078 0.9480 0.0260 0.0260

't5.7 0.2073 0.9023 0.0488 0.0488

13.0 0.2178 0.9194 0.0403 0.0403

> 425 >47,5

7.3 0.9318

14.2 0.4700 0.9116 0.0442 0.0442

31 0.8850 0.8044 0.0978 0.0978

>572 65.0

7

L >357crep 4'l-o
47.5



2
5
4

b
7

9
10
11

12
13
14
15
16
17
tÕ

l9
20
21

22
23

25
26
27
28

1

I (c/ 1op)
1

I (c/1 sol)
I (c/ I op)
3 (c/ 1op)?
1 (c/ 1op)

3(cr'lopelsol)
3(d1op)

1

I (c/ 1 op)
1 (c/ 1 op)
3 (c/ 1 op)
1 (c/ I op)

J
1 (c/ 1op)

1

1

1

1 (c;i 1 op 1 sol oc)
1

1 (c/ 1 op)
I (c/ lop)
1 (c/ 1 op)
1 (c/ 1 op)

J
1 (c/ I op, lsol oc)

1 (c/ I oD)

- t.ó
-2.3
-1.1

-0.7
-0.7

nãomuda
-0.9

näomuda
não muda

0
-2.5
-15

não muda
-1.2

náo muda
-1.7
0.5
-3.4
-0.8
-2

-2.4
-3.4

0
-1.8
4.4

não muda
-20

4.2
?

-¿.o
-z.o

-2.8

292.6

"330/340

335
371 .4

252.5
312,9??

376.3
313,5??
'300/310

376.3

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

-1.9
4.4
-16.9

-3.1

-3.6
-1.4
-5.3
-2.7
-3.9
4.3
-5.3
-1.9
-3.7
-{tr_ J

17
25.2
15
15

u.7
20

33.3
15
10

20.3
28.3

29.7
15
17
Jb
10

l3
lc
17

21.9
l5

27.2
10
10
25

6.8
5

4.4
4.4

salina>26,3
4.7

salina>26,3
salina>26,3

3.3
7.1

20_7

salina>26,3
5.2

salina>26
5.9
2.4
8.4
4.5
6.4
7

8.4

6.1
o-7

salina>26,3
24.3

0.8768 0.9488
0.7999 0.9577
0.8786 0.9690
0.8748 0.9729
0.6816 0.9729

0.6983 0.9709

0.8221 0.9798
0,7689 0.9559
0.9145 0.8707

0.7396 0.9680

0.8633 0.9632
0.5358 0.9850
0.9516 0.9479
0.8552 0.9719
0.9076 0.9604
0.8903 0.9568
0.8776 0.9479
0.8056 0.9798
0.8850 0.9623
0.8007 0.9395

1.0522 0.8473

262.8

314.7

-21 .9
294.2

0.0256 0.0256
0.0212 0.0212
0.0155 0.0155
0.0136 0.0136
0.0136 0.0136

0.0146 0.0146

0.0101 0.0101
0.0221 0.0221
0.0646 0.0646

0.0160 0.0160

0.0184 0.0184
0.0075 0.0075
0.0260 0.0260
0.0141 0.0141
0.0198 0.0198
0.0216 0.0216
0.0260 0.0260
0.0101 0.0101
0.0188 0.0188
0.0303 0.0303

0.0764 0.0764



2
3

'6
-7
.8

'10
'11
"12

'14
-15

f6
,17

f8
'19

21
22

25
-26

27
28
-29

30
31
i2

"44

"-'1,3? -3.2 20
-3.3 -5.2 10

4A -2.3 10

-3.4 -5.3 10

-3-6 -5.5 13

-25.7 -27.6 10
-0.5 -2.4 15

-2.3 42 40
-1.2 -3.1 13

-2.4 4.3 l0
-1.2 -3.1 l0
-1.6 -3.5 17

J.Þ

-2.4 4.3 20

-1.5 -3.4 25
-3.5 -5.4 10

0.6 -1.3 17

1.3 {.6 10

o.7 -1-2 13

0.8 -'1.1 10

-0.7 -2.6 13
.0.8 -2.7 10

-1.2 -3.1 15

-3.8 -5.7 10

-4.5 ôA 10

-7.1 -9 10

-5 -7 10

-1.6 -3.5 17

{_3 -2.2 10

0.1 -1.8 15

-3.8 -5-7 10

0.3 -1-6 15
4.3 42 10

8.4 0.8141 0

5.3 0.8286 0.9670 0.0165 0.0165

8.3 0.9507 0.9488 0.0256 0.0256

3.9 0.9233 0.9758 0.0121 0.0121

8.4 0.9516 0.9479 0.0260 0.0260

8.7 0.9215 0.94ô2 0.0269 0.0269

27.8 1.0744 0.A251 0.0875 0.0875

4.1 0.8729 0.9748 0.0126 0.0126

6.8 0.627A 0.9577 0.0212 0.0212

5.2 0.9002 0-9680 0.0160 0.0160

7 0.9426 0.9568 0.0216 0.0216

5.2 0.9312 0.9680 0.0160 0.0',160

5.8 0.8624 0.9642 0.0179 0-0',179

7 0.8379 0.9568 0.0216 0.0216

5.6 0.7785 0.9651 0.0174 0.0174

8.5 0.9525 0.9470 0.0265 0.0265

2.3 0.8419 0.9860 0.0070 0.0070

1.'t 0.9053 0.9933 0.0033 0.0033

2.1 0.8814 0.9870 0.0065 0-0065

1.9 0.9107 0.9881 0.0060 0.0060

4.4 0.8954 0.9729 0.0136 0.0136

4.5 0.9273 0-9719 0.0141 0.0141

5.2 0.8795 0.9680 0.0160 0.0160

8.9 0.9550 0.9445 0.0278 0.0278

9.9 0.9609 0.9386 0.0307 0.0307

13.1 0.9810 0.9187 0.0407 0.M07
10.7 0.9658 0,9338 0.0331 0.0331

5.8 0.8624 0.9642 0.0179 0.0179

3.7 0.9222 0.97ô8 0.0116 0.0116

3.1 0.8671 0.9809 0.0096 0.0096

8.9 0.9550 0.9445 0.0278 0.0278

2.8 0.8651 0.9829 0.0085 0.0085

258

9.6 0.9593 0.9403 0.0299 0.0299



2

-6

-8

3
-10
*11

-12
-13
*14
*,15

*16
*17
.18

f9
20
21
22
23
24

26
27
28
29
i0

i4

-'1.9 -3.8 33.4 337.6
-0.6 -2.5 3s 335.8
0.9 -1 43

- l _3 -2.2 27 .A 29A.2
-25.1 -27 23.1 245.9
-2.1 4 25

-0.4 -2.3 30
-2.7 -4.6 20
-5.8 -7.7 15

-2.3 4.2 37.7 361.4
"-1,5 -3.4 30
-1.5 -3.4 38.5 358.7
-0.9 -2.8 20
-1 -2.9 15
-1.9 -2.4 39.8 3s9.4
-6.7 -8.6 15

-5.1 -7 10

1.3 -0.6 20
4.4 -6.3 t0
"-2,O -3.9 15

-0.5 -2.4 25
0_s -1.4 43 359.4
"4,5 -6.4 10

0 -1.9 43 364.2
0.6 -0.3 15.9 219
-0.3 -2.2 20
0.3 -1.6 43.1 361.7
-0.4 -2.3 15

-2.7 4.6 30

-0.6 -2.5 20
-12.2 -14.1 20
4.4 -6.3 40
0.5 -1.4 15

-3 -4.9 20

6.2 0.7073 0.9614
4.2 0.6770 0.9738 0.0131
'1.8 0.5761 0.9891 0.0054

3.7 0.7485 0.9768 0.0116
27.4 1.0032 0.8272 0.08ô4

6.5 0.7832 0.9595 0.0202
3.9 0.718't 0.9758 0_0121

7.4 0.8403 0.9541 0.0230
11.5 0.9173 0.9283 0.0358
6.8 0.6654 0.9s77 0.0212
5.6 0.7266 0.9651 0.0174
s.6 0.6493 0.9651 0.0't74
4.7 0.8251 0.9709 0.0146
4.9 0_8777 0.9699 0.0'150
4.7 0.6297 0_9709 0.0146
't2.6 0.9237 0.9216 0.0392
't0.7 0.9658 0.9338 0.0331

1.1 0.8047 0_9933 0.0033
9.7 0.9601 0.9395 0.0303
6.4 0.8867 0.9604 0.0198
4.1 0.TtO2 0.9748 0.0126
2.4 0.5836 0.9850 0.0075
9.9 0.9609 0.9386 0.0307
3.3 0.5879 0.9799 0.0101

0.6 0.8446 0.9965 0.0018
3.7 0.8198 0.9768 0.0116
2.8 0.5843 0.9829 0.0085
3.9 0.4720 0.9758 0.0121
7.4 0.7353 0.9541 0.0230
4.2 0.A225 0.9738 0.0'131

18.3 0.9011 0.8859 0.0570
9.7 0.6401 0.9395 0.0303
2.4 0.8632 0.9850 0.0075
7.8 0.A427 0.9514 0.0243

0.0131

0.0054

0.0116
0.0864

0.0202

0.0121
0.0230
0.0358
0.0212
o.0174
0.0174
0.0146
0.0150
0.0146
0.0392
0.0331

0.0033
0.0303
0.0198
0.0126
0.0075
0.0307
0.0101

0.0018
0.0116
0.0085

o.0121
0.0230
0.013'l
0.0570
0.0303

0.0075
0.0243
0.0080

259



o

*6
.7

0
I

*10

"11
"12
"13
X

7

4.4 6.3 28.7 324.9
0.6 -1.3 29.2 300
-3 4.9 17.7 236.8
-2.3 4.2 18.9 246.5
-11.8 -13.7 27 .1 329.5
€ -7.9 29.4 336.2

10 341.6
10 335.5

-0.4 -2.3 37.9 346.9
-3.7 -5.6 10

4.8 -8.7 17.9 233.4
4 -5.9 32.3 3M.9

15 319.8
15 338.3
20 340

9.7 0.7839
2.3 0.7230
7.8 0.8882
6.8 0.8672
17.9 0.8681
11.8 0.7920

3.9 0.6451
8.8 0.9542
12.7 0.9299
9.2 0.7404

0.9395 0.0303
0.9860 0.0070
0.9514 0.0243
0.9577 0.0212
0.8882 0.0559
0.9268 0.0366

0.9758 0.0121
0.9453 0.0273
0.9209 0.0396
0.9428 0.0286

0.0303
0.0070
0.0243
0.0212
0.0559
0.0366

0.0121
0.0273
0.0396
0.0286
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