
a tÀzrpa pE oÌtRo DE lgBno vqffiq, ¡.fuÍag eEnAIg

(Contribulção ao corùrecimento cta gênese)

l{lLlta¡n Gerson Rolln ile Canargo

T.3v -;

DEDALUS-Acervo-tGC

Iilil ilil ililt ltil ilil ilil ilil ut ilil ilil ililt til lu

30900008006



a JAZIÐA DE 01JRO Dil t'ioRno VET,IIOT MINAS GERAIS

(Contribuição ao conhecimento da gênese)

(Con ,26 figuras e 22 fotouicrografias no texto)

t¡ill11an Gerson Rolin d.e Carnargo

INDTCE

r. TNTRODUçÃO

A. Ir,ca]-,ização geográfica
3. Histdrico
C. &tração e beneficla"mento d.o ninário.
. Aspeetos econômicos.

Dr îrabalhos anteriores
. E. Glossário

II, GEOI0GTA GERAI DA BnGrÃo

III. GEOT,OGIA ICICA], DA .TAZIDÀ

A. Fo¡:na do depdsJ'-'co: controle estmtural
B. Roehas encaixante:s

Ir Xistos netanórficos
2. oIøPa sêcan

. 3. Ðlabásio
C. lÍineralogia da iazída

1. GeneraLidades

2. ArsenoPirita
' 7. Ca].copirj-ta

4t ûrbanita
5ç Ouro

6. Pirlta
'l ç ?lrrotÍta
8. ALbita
9. Carbonatos

1Or Qtrartzo
11. Outros mlneraj.s d'o ninárlo e da ganga

-1-



IV. GTNESE

A. ?roblena da rocha ¡n¡at,Tíz

B. Inten-sidade hidroternal do depósito

C. Sequência cle d.eposicão 'i-os lilineraj-s

1. General-io.acles

2. Sequênci-as .¡.iarcials

â.o albita-or"lro
b. albita-Pirrotita
co albita-quartzo
d. arsenopi:r^ita-ouro
€e arsenoPiríta-Pirita
f ? arsenoPiri'ta-Pirrotita
Br arsenopirita-quatizo
hç calcoPírita-Pirita
1. ealcoPirita-Pi-rrotita
i t carbonato-Piri-ta
li' carbonato-Plrroti ba

1. carbonaj;o-qu:r::tzo
Itto ouro-Pirrotita
nç pirita-quartr'o
or Pirrotitàfli¿lrtruo

. Pr Pirita-Pirrotita
5¡ Diagrama paragenético

. 4. Concl-usões s6bre a sequência

Ðo Ïd.ade d.e mineralizBção
E. Natrrreza das soluções fornailoras

1. Cornposfção c¿uínica

. 2. Problena da aLcalinldade

. F. Problerna da formação do ouro

v. sruÍnro
VI. BIBT,TOGRAFTA

-2-



DeËdle a sua clescsberta a mina ðe ]Iorro Te]bo çen s€üûq êÚã

t1ralaûa ær vártos pesqrrisaðore.s nacionals e estzangpf.rros 6fu

diVersos pontos de vistar &rtretan-to r n¡tto al¡rd¿ ¡ptte Seçl èæ ì
ve1¡dado através de novas investigações, princi'galænte *ie1tsGd-

pfcas. 0 oÞjettvo do prese¡te trai¡afho d traaer coûtrlbütÉo ä

sofuçäo cto probleæ, da gênese do depóslto¡ tanto ê€n bas€ es es':

tud,Oe a¡¡teriores Já ¡nrblieados, co¡no tanbtln. fTmtlanetrtand$-se €ü

'ovpÊ 
¿ailos for-necJ.ôos pelo presente estrrdo. On¡ttas obeenaç€es

ni11eraldg1eas e petrográficas clas rocbas encaixa¡ltes fofar e*E€

I. Frryo&

tadlas,
rlo en

Estudo retrospectivs cte tôcta a bibl,togl'aff"a esÍpctatr;Li*
sôbre a jazida d,e t'lorro Vel-tro foÍ realíz'aÃø¡ ben cou) ôa geslogþ

regional rlas cl,reunrrløi.rrhar.rças ¡ Estuilos eotsIÞrÊtlvos ¿oa su'ürao

JaA¿üas semelbåntes no estrangeiro fora,m Í.grraluente Exectrtadlos r

assl-m -eo4o estudos general.izaclos sôbre a gênese des JaøLèas ¡B'1 -
neralsr

Sste trabaLho não ¡nrelennde constltrrlr rln estuÔo gêoX&l@r

no senllËlo a,r¡lto da pal.arrra. O estudlo nÊl.s pornenorårailø @E&
te na pesquisa einqralógíca e petrográflea ôae a,Post¡aq¡ &üæ.*
são na nalsrla testemrtÏros ûe sondagen, eeeolbldog pelo ørtba 4
tde os i.aúeyos teetem¡¡bos existeates q es¡selæd'o€ eq gr$ÉW

pela CoiiparrUf"a eoneeesionária. À eseolha clos teetemrlrboe eeggüåï

oe crttérlos que ¡nrdessem esclarecer o probS.ena tla ghese$ æo8-

tr,aç de ninfris eom diversos teores d.e Au, anostlßas äas i'sobs -
æeaL¡antes de cliversas profwrdtüades e a rrártas cLtst&ct'ag Gùo -
ft1äo nlneraLi zado, corþ tanbdu emostras êo uiadrto ile tltveræo'

nfvels. Foran selecionadas. i€U^almente ametrae que elenunel^araþ ¡
ta4to qqaato.possfvel, øonas d.e contato, Pols esta'Ê eonstltuçn g

lementos que gr.i.s eontrltnrem para o esclareclsento dù* gêneðe.

Ia
Às seeções pol,itlas e ôelgaclas ðo mteir{.al foras executa'da'q

assin eouþ forap real'åzatlop esttrðos mLcroscóplcos ôe n¡qd

secções ôelgadlas e Polldas.
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ten¿o-se em nista sempre a obtengão d,e Lâ,nJ¡os ilelgpdaE e secçõee

poltctrae ao longo da mesga alt¿ra, a flm âe se poder egtuiþr oa -
contatos entre nLnerais opâeos e transpareateg. Ào l¿tlo d¿s sec-

çõesr êe qqals pernf.tlran identificar a8 terturae e os cont¿tos

ðos tllversos ml¡nerals com sua,s correlações dte ldlade, foran elabg

raôaE anáLtsee nÍ.croscdpicas de pd il'o naterlal con a finallilade-

de Í¡vestigpr os minerafe translarentes miE duvlclosos.

As secções delgpdas foran preparactae pelo nétodo ugr¡a1 t

cortando-se inici,aLmente rrna fatia cta roeha ou nlndrlo, eolocan-

do-se en segUida em lâmlna de vÍdro con ç[lea^no ¿o Ca¡rattd ê poÊ-

terfomente ilesgastafialo-se con ¡carbon:nôr¡mn de g¡anul"ação catla

vez nal.s fin¿, tendo-ee seBpre o cuidaclo ðe finallzar com icarbg

rtürôr¡mr (te 600 'mesbü. Ag cleterninaçõee ðos mlnerais transparen-

teE destas secções fora,m exec'taclas ao nicroscdplo ile. poLarløa-

ção, seguinôo-se.as tabelae ópticas cle lfIIÍCSEIiL (fglfr f) E -
tnOGER (tgSZ, 21'_ h a1euns casos, tonoou-se neceEedrlo o uso ¿a

platir.ra univereal de Fedorow, prineipalnente na ôeterui¡ação dos

plaglocLáslos.

Às eeeções polidas fora¡¡ lniclalnente.montaôas em bloeoE -
cle baquelltar por nelo d.e prensa hidrál¡liea. h segUiôar clegbas-

tadas ¡nr nearbonrnclr¡nn ri.e cliversas granulagões atá 1OOO tnesbi r

e füraLnente poltelas por aLr¡nÍrra decantada e dLeo nir¡eral fino -
(nuJol) em cina de rtisco de qhumbo. O pollmento fl¡ål foi reall-
zaðo aa ndqutna Graton-Vanden¡ilt, a qrral perolte o ¡rollnento- et
nnrÌtâneo de sels amostras.

Grrande atençäo foi tgrralmente cllspensada ao estn¡ðo iÙao anq

tras mcroseópicas, poio a análtee de taLs anoetras d täo üpor-
ta¡rte quanto o estudo nlcrosedplcor Pols êEte LsoladaDente con -
duz a uD excesso de nl.nrlcLas e porrnnorgg que poden se afast€üf -
uulto clo dn6rio visto como um conJuntor

Fora.n feitas fotonierog:rafles para ¡ncter argruaentaT tle ng-

èo nais frrefr¡tdvel ¡nssfvel- as lnterpretações atlnglôago Þntre-

tanto, èeeenhos e esquenas fora^n ntrltas v8zee neceEgárl.oe a fl¡r
cle fornecerem naÍor ênfase àe lnterpretagões!



.döq

SË ffiffi# æeæen¡ç6fÔ+næ ûoæ* aæ** W {fiF
#t g*¡erryfoletÊ 'titl-qË?Ðl-1lgþtl ¡nra a çæi*tg@ e ffi
f,lsfrffiffi e úogforeeeeßteg. Foran æeÉË& ee*43¡ ffi
fiæcesûæß ero.Ela ê outros con fodo¡eÉe&ül¡ üemü6 ûtræ
ta ?), É4.á¡.€il E@tlüaite dJ-ninutar @ one*Mss üffiffi å

æË €q!ËteBr .

Ih ttros pæblenas geol-dglccs rnals f!ry6¡tañtea €n Üorfa & -
fbo d a queEtão ata eæar¡st$A ôo nfnért'o e¡ pæofi¡n¡ltügi|er Ë'€P *l
tereæ¿ aão cùneste sob Ê Imto tle rrlsËa egtrl.tanË:üe eeffiËtf
IB.¡3,¿ æbrestrêpçta èä prdprla Coqpadrt¿ eúceætoadrt$¡ $Þ .'r

¡¿ñe tnteæEsa à esoûoeta êe tôùa a rq#o efreoirlr¡zl&*" ff#:
mi,r, o ¡rroùilena da esaustão do nåndrtø cn fr¡oË.Wili&rüs ffi3ûry
ea !,€naIøente eob o poato de vl.sta puranente etent&X*or *'ffiÊ¡
tt¡*e ile ser a utna de lbrro fetrbo æ dlaa sats Þr¡ffiùst 5Ù æ
ðo.

.'r', . tl

ooÒr 
: ?roÀ iI

A Elaa ile torro 'Jelho está sttuadla ¡¡ø ÞQnoa¡Do ðe iloæ Iry
&l&do ôa üføe GeraÍs, eidatle qïre se fourry cn.comEo ct* {*.
êes€üratrvtoeüto êos treþltroe ntneiroe (fl€. g)'bte elüde l

llsaale a otlrea de 25 &r de tselo Ho¡:lgont€r eepftel aþ Þåqdþ
t[luq€ Oerale, €pãÉ porüanb üsÉ $an]Agprtlg êe poscutr g g*6|e
eet¡t¡O eonerotal, nas $¡âg gãrreæ¡trÊe. Ah¡alOexrter iloæ Itrta
eoa unÊ popnfoção de aptu:rnqs¡la,ûente 3O.OOO bablþßteËr ôÞ€

cêrea dte ¡[.@ So frnclondrloe de @m#le eoaææIou&*
lazída, a 'St, itroþ rtel Bey ilinfüg Co.r. G deæis 61ffief
êntretanto, são depedenües.l¡!ôlretoe ða esqøffis qÉðsæ¡ätv¡¡b +

' .:

pe¡¿ oonpa¡bl¿ tle nlaemção . *'

trova I&foa eefd a rrnà al.tltude de ?45 n aelg iùo af'rel.
rgr, egtaado sttüeda sa.es,tlstura acidætada iùa sfue ær
qüal gpreeenta dlferenpe êe e.Xqma+€o ea fEg[fu äÈ* gfu¡dp iþ
36p n, fieo pro¡fnf.dsdes, a !'rrp. ûe taafaùa ÕÊ &ry¡Þ Tebr o!"

iþ
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d,e Morro VeLho.
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tuanoge ae ulnas ite Eaposos (93ßer l$er 1), onde predonlna a -
Bes¡a conflgr¡¡ação topogrdtf ea e geoldglca üa l{ogo Velho I oço¡-

rendlo alnda o üeamo ttpo de roehas úêta¡¡óI'3lcas e nagpátlcae' Sg

va Llna não 6 sen¡lda por estrada de ferro, fato entretar¡to que

nãO innallcla e nem tarnpouco dlffculta a econonla da Binåt potg

que o ouno,.sua produção nals lnporta¡te, não carece dÌe tranepog

tes baratos. o tra.nsporte da earga, Ilara Belo Borizonte e vlae-

versa, d efet¡ailo princlpalnente Por cantnhõeg e o.t¡:arrgporte de

passegelros por meio de linhas d'e $nlbus regul'ares. 4 dlEtâncla-

atd gelo torlzonte ó pereorrida no prazo de r¡na hora'

A boca da nina está na parte nais baixa cla reglão e ao qg

dor da entrada se sltuam as usixas de tratamento ilo nlndrlo r ê6

Oflclnas e outras secções acessdrias (refrlgeraçäo, sond'agem I

etc.). Sa parte mis alta, estäo sltuados os ediffcios ad'mlnis -
tratlvos. A própria Conparrtrla concessionária poss¿l e constroÍ -
cagas cte norad!.a para os operários e firnclonárloS adnJnlstrat1 -
vos casas esps que são alugad.as a preços irrlsórloe. Â16m tlesta

contritn¡ição, ? Compa¡¡Iria nantdn clubes soclals r esp9rtlYos, bL
bllotecas, etc. para os funcionários e mineiros (tfg' 2)'

.....
¡ori

é.

A Jazlda de or¡ro d.e Morro Velho foi ôescqberta no tenpo tlo

Bras1l Colonl.alr pelos mlneradores poxtugt¡êgeg. &rtretanto¡ a q!
ner^ação nos tempos coloniais irisa\ra prlncipalmente a extração de

ouro cte aluvlões aurfferas, encontradas ao longo doE rios e rl'a-
chos ¿a regiãor Sònente nals tarde¡ pordn no regime colonlal aig

da, os portuguêsed d.eran iníeio à exploração ctos fil'ões prfd -
rlos¡ guaildo as Jazidas secund.árlas de aluvLão Já se encontravaD

pràtlcanente esgotadas.

A htstdrla da ulneração de ouro em *forro Velho ¡nde ser

portaatodlviûlðaemchras etapas 3 u¡Ir¿prlmelra f ase
de exploração executad.a em aluviões e en f1Iões prinárlos por

mlneradores portuguêses e brasiLeiros, sem caráter de emprêsas -

B¡ TITSIURTCO
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organizaðas, euna I e guni[a f as e, quetenlnfclo en]81$

caragter lzada por trabaLho org,a¡lzado de enprêSa cle mineração. A

prineira fase, enpfrica e pioneira, firnclonou como trabalho ùe

prospecção e reconheclnento, embora tivesse perdurad'o por âlgtr-

mas dezenas dle anos. A. seg'rrd'a fase foi nais t6eniea, vlsando eã

ploração nais racÍonal.

Farece que os prineiros trabalhos da prineira fase d'ata^n -
descle ]:725. Sabe-se que em 1814 o Paclre Freltas explora\ta a Jaz!

dar e pro\¡¡àvelmente êsses tr¿rbalhos se prolongaran atd l8l8rquau

do fora^n J¡terronpldos por acirl.entes d.e ôesnoronamentos na nlnar

Sesse tenpo, a extraçãç era efetuaùa por escravost sendo o custo

ôa produção negllgfvel.

¿ segunda f,a.se inieia-seconafundação d8

n$t. JçÌm de1 Rey l.lining Co.'f en 1830, senclo a Jazldq co¡lptaiùa -
d,o cap. lejon, ex-diretor d.a conpa"nhia d.o congo seco¡ l'[ale tarde

a ïgt, Jaluc deL Rey Mlning co.'r adqulriu as nlnas de Rapososr B!

calho, Farla e C*yabd, agreg.ìf,1d"o-as j,nta"uente com llorro Vrlho -
sob una rlntca ctireção.

poçán, sðnente em L834, j.niciaraï-se os trabalhoe ee !bn-

ro Ve1ho. Nesta segçunda fase é ainda possfvel recorùleceÍþs vá -
riq.c sub-etapas, assinaladas por internrpções d,eviclas a desmorg-

na"mentog..De L87+ a 186? transcorre a p r 1 m e f' r a s u b -
e t a p âr fu 186? os trabalhos são sustados por deenoronanento

cl,a nlna, a. qual atÍngia então a profturdld.ade de 160 u abalxo ila

euperffele, Nesta primeira sqb-etapa o teor nddlo do ouro era

eLer¡aclo, atinglndo o r¡alor d.e 23þ g por tonelada, d'evendlo ter
conpr€endldo a zona de enrlquecimento Secunddrlo.

Novos poços foram abertos posteriornente, visand.o atlnglr
zonas pã1s profundas dos fl}ões não aleançaûag pelos desmorona -
mentog. São constru'idos dois poços gêneos A e Br quando têrn t¡¡fT

c1o os trabalbos da s e g u n d a s u b - e t â P êr en 18?3 .

Etn 1886' ocorre ngvo acidente por èesmoronarnento, tertlnantlo a

seguncla sub-etaPa.



Iþços 0.e D, sËo eoustrulilBs, a fl'm de attnglren proftnntl'lda'ôEg '3''!r

alén dos dgsnoro4a,nentos. Inlcla-se a t'e r e e I r a s u b -
e t a p a o Os Iroços C e D atlngem cêrea tte 5?0 n e säo aloangqr''

dlos ¡nr r¡n ttlnel de acessor 91re mrbel'ste em finrcl'ona'mento at'á Og

i'.as de hoJer con êsteg Poços, a profimd'ldatte alca'nça ?5Ñ m g'

balxo då sr11,erÉfefä, o que veg eorTesponder a qr¡ase 4O0O n dle

extensão lürear do fil'ão prfnclpal''

Atual^nerite a Conpar¡hta está exeqrta*ôo a abertt¡¡a de . ulg
dots poçosr Que deverão atlnglr nfveiE ainda naiå profunôos' I8;'

so pefnitfrd itlnlnulr o qlsto da extração ndå horl¿ontes tnferlg

reg, eugto êste que é boJe onerado pelo trane¡nrte no t¡tértor 'r
da nlna.

ïárioe ndtodos ðe trata.nentg e benefl.cla.mento do nlndr{.o "
t€n eldo utilizado,en Morm VeIJro. 0s ndtodos anti'gps erlan baseg

tlog rìa analga^nação. 0 rend¡ne.nto üe trabalho era pequeno (ao're-

elor üe 7ú')r HoJe os processos nocte¡3oe pernlten rendlmento acl-
u de 9ùfi.

A Conpanbla coneessionárla ehegOu a enpregar cârca ûe 8ÇOO

pessôas, dentre as qrretrs ,OOO trabal,har¡an ao lntertoi eta ntnarþ'

Je en dta, ôatito os nelhoranentos lntroôuøidog nos proeesaos ôe

extração e de beneficXameato, a Olnlnuigão cto teor eD ou¡o no qå

nórl,o r ê O p:îeço relatlva¡ente retluzltto do Ouso nos ten¡rOs ædeg

nog, o pessoal operdrlo e adnintstrativo cl^a Conpanbla Éê errGoû'-

tra uis reduzL¿o , contanðo aproxinaùanente 400O funelonárlos ¡ e
que ggulvaLe a dlzer¡ 5ú ao nrímero reglstnado no perloðo 1930¡-

1940.

$egrmilO sondageas realizadas ¡rela prdprla Con¡n'nblat a re-

serra sBbarla atr¡¿l rla faztcla sobe a 6 n1lhões de tonela'ilas ile q[
aérlo, o qle olgni.flca unp garantla cte vtða eeon66lca pana sa1É

rle 20 &Iro3¡ consi€tefanêo as eoaêt'ções ahrals ile preçoa (eotação+

tlo or¡æ no nçreado mrndia} e ðo pelsr salártoe, lu¡nstos ê rlane-

vação e na,ntrteryäo ðo equlpa,nento) ' DarB Êst€ cdlsslo fot gilnlt$

rlO s teor ¿lato üe 1314 g de or¡ro ¡nr toaelada ôe u*ndrLsr ' À

h I€BB a Coa¡pnh!.a se reorganløa f{paucetranete e ""ø¡

1 . år
- -,-- --- --
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6,10r cr¡bagÞD eabe so hortzonte 21, o penorlttt"m eo proftudlüatg¡
coü tes€¡ta q¡baila ôe 5SO Etl. tonelaðaE ott seJa I0É gûbre o vol¡¡
ne global ite 6 ailbões tle toneladaE en uD total tle 19 horl.sonte*
&tretanto, por cltfLeultladee atr¡aie de tránsporter o borlaonte -
2? alnùa não estd sendo atacado.

:...

å,gPtsctos Ec0$01fi009

&bora a nl,na rÌ9 lûorro VeLbo seJa r¡n das ælg Profu¡ilaa -
¿o E.rlr¿or oB trabalhos.atuaLe de extraçäo não se con"êntra¡ nog

nfrels naie lnferLords. AtualnenJe a extração se locElfu¿ ilri þlg
ferÊi¡cle e" ,tr¡oa rantflcação do f1lão princl¡nl¡ gl,tr¡aða naalthn
ûo àf nfvel¡ ou seJa, a r¡na profi¡ndfôade ile apro:rlüailüâte dbol
abal¡o da gpperflcle¡ ûrtros trabalboE tsenoreo Ee coneentran : eg

trE o 8r e o 200 nfvel, isto á, atd una profi¡nctldùadç ile f,??6 u.,¿-

abalxo ôa gn¡Þerffcte ßgl m abaixo ilo nfvel do mr). [ão obstaii;
te a nlna se aprofrunûe atd o nfvel 26, os horføoatêE Et¡pêrlorec
(aelua do nrfnero 8) não são naLe exploratloe, pols alén ile edþ -
ren pràtlcanente esgotados, all se locall.sargn os ðe¡qort-naüd -

c. grRAçÃo n BE[ImrcrAl'lBFlo m ilIlÍlhro t

-1I#

tos verlflcados nos prturdr.'ctlos da expLoraçäo.

A er¡trada da ntna se faz por un trÍrel horJ.øontal, eenôo ¡
ôeeclda reallzacla por eseaLona^nentos ouceselrne¡ En vårta¡ etb -
pas cte pogos vertlcale e túnelg hofizontalgl vfsanðo s"gulr o.f¿
1äo prfnctpal, que ¡oergrrllr¡ ödñ ängulö ûe 451 aproxlüadtanent€¿ 0

tranep,orte no fnterl.or öa nlna¡ ôe peseoal e de carga¡ d efetua-
ito Bcir eleradorasi Érleten ilol,s elcvatlores em cada PoÇor aclone-
ôos ¡nr eaboe cle aço r oB qrrals atuan ta,nbdn cono trtlbog dlreto-
res ou gu!,as ôos elevaðores. Ora¡rdes ngtores e16tr1cos estacloná
rLos, eubnrtldoc no lnterfor da prdprla et¡a aclonan oE elevaôorq
Cada eLeraðor. suporùa a carga cte dr¡ae carretas lotaðag de nfn6 -
rlo (ZOoo kg). fioa trñreLs borizoataig ao oarretas säo &pulrfoq
ôas ¡nr peç1ueuas loconotir¡as el.dtricae allnentaôas por corrmtE
ôe 550 v.
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C€rea rle 2OOO nlnef.roe tra,balbâû no l¡ter{o¡ ôa elnat F*'

três tumos cte I horas ea'da rrn. &rtletanto, o tem¡n efetivo ftg'

trabalho de cada turno d me:ror, poLs os traþaLhadores ûespeadeu¡¡,

2 ho¡as para se $eslocaren no interlor itâ nl¡a (1 bora tle t'da e
I hora ile volta).

Os nlneiros representasr qnase 5ú ùa nrlmero. total do ¡Þs. '+

eoal trabaLbando nas diversas ilepenclênciaE ala, ¡St. Íob ôel 8ey

l{iniag Go.r

Ibùa a profunðt ctaile da mina, a temperatura reinante tro ln-
terlor é alta e lncompatfvel eom a pemanênel¿ ôenoracla, nem *
noe afvels orperiores, princ5.paluente a permnêncla Ços' trabalÞ
doresr Çue se naï¡tém en g.tlvfôade uuscrrlar conetantê. O ar tleÚ9

por lsso ser refri.gerado. O resfrianento do ar é efetrraôo graçaÍrr

à tn¡eção ûe ar a 4s C na boca ôa nína, sendo o ar forçatlo a clgË'

e¿lar pelos tríneis e galerias por meio tte grandes ventflad'ores 'r.

Soe nftels gtrperiores a temperatura relnante 6 aprorrnad'a,netrte'-'

IO9 C. Pordm, a medida que o ealor ctae paredeg rocbosas das 8e't
leilas vai senalo absonrido, o ar atinge tenperaturas nais.slsva¡-

&"ratá aleançar cêrca de 20e C nos horlzontee lnferiorêso 160 -'
fÛsse a refrigeraçâo, a t-enperatura na parte æls profun<la pode-

ria $rbtr a 8Oe 0 ou oaÍs. É Atgfefl avallar a tenperatura real
en virtutle de tô¿as as de¡rendênelas cta nJ¡a ge eucontraren Jd -
contanin¿das peio ar refrigerâôo.

Os ndtoAos ðe extração ðe nindrto tên gasçado ¡nr illversa#

nodlfÍcações, deed,e os prinérdios cl,a exploragão. EoJe utlliza-sE
o nétodo ðos notopesn ou realees, seguido por enctrimento sl'm¡l ç

tâneo de naterlal est6ril' Portanto, nos trabalhqE tte extraçäor+

bá sempre subida de nlndrio e descida de estárl}. O preenehi¡eu,"

to ten por fÍnalJ.dade evitar os desnoroname¡ftos.

. 
.;i,

os trfnels e gal.erias são ilunl¡eclos por Iuø e16tr1ea, 'eËÐ

sendo reveetLôos por m.deiranento ou estrxrtura êe cæcreto qt#Ë
ilof pols as roehas eücalxa¡rtes säo comstituLtlas na nalorÉe PþËs*

¡istos, rochas d,e estrutrrra flexfvelr gttê ceüem lentanente Eob è

agäo ôe eeforços extensos. Isto pemLte a prevlsäo cle r¡n desnorlg
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namento, pois as fraturas se proLongan por wários d.1as ou mesmo

geu¡anas. O mesmo, entretanto, não aeontece com a nlapa secantti-
po d.e rocha encaixante mais rlgido e menos fl-eîfvel r Qüe repre -
senta maior perlgo de d.esmoronanento repentino'

As perfurações são efetuadas por narteletes acionad.os por

ar cogprimldo. Og naquinÍsta-.s, operários espeelalizados nesse '¡
nister, receben al-ó¡o d.e.salário¡ especials, prêmios d.e acôrcto

com a produção extrafda.A adoção de tais prêmiös. constltui parbe

do c¡amatlo ¡rplano canad.enselr, i::'i;ro,luzid,o por lvlr. ïligler antigo

superintenclente d.a ¡rj.na ile ltlorro Velho.

0 nindrio extrafdo á tratad.o e beneflciailo na superffcie .

A usina de tratamento beneficia tanbém o ninário provenlente da

nina de Raposos.

0 minério sofre cn prineiro lugar una operação de brftag€mr

e una segUncla operação de moagera, que o reduz a p6. A noagem á -
Levada a efeito en grandes pilões ealifornianos ou executad.a em

noinhos d.e bolas. Atualnen.be, os pilões californlanös¡ renânes -
centes de ¡oétodos antigos, estão sendo progressiyanente substl -
tuldos por !ûoirùIos de bolas, de maJ-or rendlmento.

Da moagem, o nj.nérlo.passa às nesas vlbratdrias, em nrlmerO

aproxiloado de 100 r¡nidad.es. Nestas mesas, cêrca de 75% do Au 6

separad.o por gravidad.e. 0s outros 25f" deven ser aproveltailos e

concentraclos por elanetaçãor opeTaÇão essencial¡oente qufnleatque

aepara o ouro extremarnente fino .

Das mesas vibratórias e da eianetação, o ouro ConVer$e p8-

ra a secção de fr¡nd1çãor onde é acondielonado en barras para a

vencla no mereado. O ouro d fornecLd.o en barras de 1 e ile t/Z Ug,,

sendo srra pureza superior a 99ft.

A produção

clulndo t6das as

nlng Co.ü.

diária alcança aproximadamente

proprieilailes roineiras d,e nSt.
10 l€ de ourorig

John tIeI Rey I{1 -
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Afdu dle ourO, a nlna cle þrro Velho protluz prata e arsÊalæ

como strb-proôutosr A produção ûe prata é reth¡zltlør. attnglatlo sà-
neate 40 kg mensal.s en nédia

ås últfnaE estatfstleas revelad.aa pelos reLatdrloe oficlas
da rSt. John ilel Bey lrEnrng Co.s (a)r 4ostra.n que a tonel¡€en eI
trafda e tratada rle ninério, $)r ario, 6 Ae aproxlæda,nente q

25O.OOO toneladas, eo^uinalentes a 28æ lcg ite oüro¡ O teor n6¿fo

do ntnérlo 6 de 1or5 g de Au por toneL¿tla (frg.3¡. '

Os horl,sontes produti.vos e que eetão senôo atr¡4l¡nente atag
ðog são os nfvelg 13r 14 e 15, eon n6ù1a de 95.O0o tonelailae cada

um. Itos nfvels nal.s lnferlores e pro$ugão 6 menor, attneürdo sð-
mente 1200 toneLaclas no horl.zonte 21.

.:::

D. TNABAI¡IOS .AfiTTNIORET'

0

Pelo fato cle ser a ¡rlneração en Morro Telho ben antfga, e

alnda pelo fato de ser r¡ma d.as ninas nalg profi¡nôas alo mrndottæ
sLdo essa Jazlcta obJeto d.e nr¡merosoo estuôos, tre.baLhos e artl -
gosr Oontan-se ôese'nae cle trabalhos publ,lcatlos s8bre !tro¡ro Ve1bo

e d.os nlherais que af ocgr.rem, destacando-se entre Çtes os segUþ

tes, enr¡merad,os Iþr or{an cronol6gLca de ¡rublicagão.

As prlneLras ¡ublLeações surglran Jd no sdcrrro passado t
con SAGitSEûr @ilrRc GOIEA (leee, 5), que eetud,ou os nlnerals ôe

l¡[omo Velho naLs sob o ponto de vlsta estrLtanetrte descrltlvo e

erlstalogrdttco, foealizan¡do a norfologla ôoe erlstals de alblta
e de pirrotlta prlncipalnente. 0 neeno autor en 1891 (6) tratou
erarretLvanente rla ocorrência de crlstaLs ele albita? os quais aIE.

recem nos geod,oe e eaviôadeg rlos ftlões arrrffercs ùe l{o¡ro TeLbo.

Estualou alnda (fggzr ?) o ntner:al ctrbanlta(na époea d,escrlto csæ

niJ.ler{.ta), que aparece sob a forta de prJ.æe de 2 a V m ôe dtt
nensãor eÉ assoclação eo.r quartzoo öolom{ta, stderlta e plrrotl-
ta. h trabalho ¡nsterior o Besmo autor afnde verlflcou a çxf.s -
tSncia d,e eeåeelita noe fiLões em ocomêncla porén êsparsa¡



9t
þl
r,l
t2l
13l

r4l
r5l
,61

¡71

r8l
rel
201

2,1

?"\
?3
?4
25
26
27
2g

-l 
q-
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EItSllÂK (B) en 1902 estuÀou os minerais cle ÌIorro Velbo ¡daD-

dO r¡aior ênfase à ocomêncLa do nineral novo na época r a ehalseg

sita (ou er¡banita), nome ctacto em.honenagen ao entã9 superlntêtl -
clente da ¡nina d,e ltorro Velho, l{r. Charles Chalmerso

Ih 1905, DERSI (9), estuatanðo a geologla local da Jazlða

cto fflão, determinou a paragêne:e mfnelalr salienta¡¡clo o teor
lenaclo cte plrrotlta e d.e carbor:atos. $enclona a sLùerlta como

prlncf.¡nl nlneral entre os carboiratos.

GBOS$PIDTC$ (fO) en 1911 estuda a nort'ologia dos cristaie
c1e alblta, os quais ocorrLan con grande frequêqrcLa rra parte nalE

superficlal dos filões, tapetanðo as cavidatleà.

HLAWAtSffi (I1), en 1911, estud.ou as fomg crlstallnag ùa

ctralmerslta (cuba¡rlta).

PÂIJÀCS¡ (fZ) e¡o 19O8 fêz r¡m estudo pornenorlzatlo da norfo-
logta dos crLstaie de ehalnersita (cubanita| aeternlnanclo as fo¡
mas crlstalogtáflcas, trábitos e relação parandtrica firntlanental.

h L929r enA'I0N e BJORGE (V) estudaran econônlcanente ? a

Jazlda cle lnbrro Velbo, como tambdro a de Raposos, abordando Qlrês-

tões genéticas e folr¡ecendo $¡gestões gôbre o aproveitanento da

Jaz¡:&a com base nos estudos geoldglcos. tstes autores atrlbufram
lnporta.nte papel gen6tieo às tntrnrsões ¿ê dfatáslo r que ocorrem

no local da Jazl.tla, en forna cie dlques possantes. A nlapa secat,
de orlgen post..nagpátfea segundo Graton e BJorge¡ serla o regtù-
tado de r¡¡na fase lnicial de precipitação cta solução resLdual t
tendo cgnstltuitto o melo favorável å substltuição ¡nsterlor clo

mÍnério.

e 1935, n.,Ofrfrfefru, (f+) ¡ubL1cou apanhaclo geral sôbre Mon-

ro Ve1ho, focaLizando principerlmente o aspecto bfstdricö, descrg

vendo o desenvoLvluento dos trabaüros d.e nlneração r ttesde os pr!
ndrtlos tla expLoração atí, a ttata cla publlcaçäo tlo trabalho eû

Lgrr.

I
g
ô



À,S.ODI!ÍB-IRÀ (X5) en 19¿[o t

Iìlot:rg Velhol vleanilo a ¡nrte ile

tee prfnclBa,I.

& Ig4g, CållAReO (16) ptrblicou pequena aota prelt¡¡tnar gô-

bre o nlnérlo tle Ìtorro Yel.bo, e ne.la dlscute prlnclpalnente o eg

peøto textrrral e aa relações entre os tllversos Elaeralg opago8o

0utros trabalhos trataram d.o aspecto egonôuleo da nlna, Qr

nallsariüo sì¡a proûução en orlro e em subproihrtoa (prab e arEêul-

co)'

Os re$üos da "St. üOEN DEI¿ AEf !¡II¡{ISG CO." (4)r publtea -
ilgs en londree, fgrao aonsllttad,oe, pa¡Pa andtlse da pe'rte eoonûql

ea dêete trabalhor

.::.

E: erossÍruo

seste glosdrio serão-rreflnieloe apenss algune têruos tdcr¡l-
cos e cle¡tfflcos, utlllzartos na Llteratura nlneraldglca'o gso-

eco¡Ûmlca estrangeira, eopeelaluentc trrg|.êsa, n8Ë sl¡Ja traðuçãO

uão Ee eacontra rnrlgertaada es psrtr¡guêg. t flaallilade ô8bte g1€

sário d foraecer, por conaesUfater com certa precleäO¡ oÊ C.ora -
ceftog eulticloe para caila um dos,tê¡mos negte traÞal,ho¡ coil o oÞ

$etlvo de contornar anblgultlad,es.

C a n I û h o d e a s e e n g ã o" lê¡¡o para a tra&rgão

rte rcbamelmyo (On*tpnç, 1940, 17)r llarÊ deslêna¡ a traJetdrt¿ -
dlae eoluçõee fortadorber FeJa¡E fendas abertas ou eefan falhae t
ou alnda t¡analfctrloe, lnferstfeioa de ¡utnerale otr mesüi uastroE -
de retfqulos crLetallnos.

-N?i

esùr¡üou a queötãô tnituet$Lal ile
beneff,c!¿nento Ad glnér{o GoÐo -

solutfoni do l¡rglÊb. Itlguns autorès úEêü o têd itenleturação t
que ag euüeüùo nËo ¡narece fo¡necer i¿6ta cfairq ,¡üà te ¡lroceeoo ${,
EJco*r$ifnf.cn que [ry}*@ tlê. separação Ae üi¡åâ og fs fasss dle

E x s o l, u ç.ã o. Bäiün que eogrespd¡üe t traôução ðe ia¡
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una solução, fosrrada a alta tenper"atÏLrâ¡ A exsoluçãO Sê ploCêo -

sa poll abalxa"mento de tenperatülâ¡ e se efetiva¡rdo a um Ûaclo.pog

to, fornece eleroentos par? a ileter:nlnação da tenperatura de for-

nação d,o ðepdstto raineral. 0 rnecanlsno èa exsolução 8e rea1iza -
por aitusão no estado sólidor ou seJar por nigração lenta dos -
ions g átonos atravás tto retlculo cristallno 6las fases que Ee 8g

perâtsr

I 
I 

Àa vninr¡râ.is não netdllcos que se asBQ- /
I G a n I â. Conjrrnto de ninerais não netáIlcos
1..
l clan aó ninéri.o, tenhan ou não tc,is ¡oinerals aplicação prática.

l/
I, Intervalo de deposlçäo. lêmoBaratra-

ttução de "vertical range¡' do inglês (en¿fpnr 1940t-1?), deslgnaË

clo em un f1lÇo hidroteraal¡ a zotls' ou profwtd'tdadte ond'e o tlepdsl-

to ge fornou.

P r e e n c h i n e n t o''o" preenchlmento se entenùe o

processo de $rl.a preclpitação da soLução nine¡al'izaclora e8bre -
fendag e ca^mtnhos abertos da crosta terrestre' Ú processo eorum

e frequente nas zonas $rperficlaLs ða croeta, não suJeltas a

rrrna rdplûa cicatrløação, senðo raro e 
'tgsulo 

augente nas gl'.ndes

prof,ndlclades ctos depósltos hipoter^mals, Seria a traùução tle -
nfillingr (BAÎEMANT 1950, 18) em Lnglâs' O preenehÍne4to d pro -
cesso caracterfstico dos depdsitos epi- e telete:nais. fu !1or¡o,

VeL¡o, casos de preenchlnento sðnente são veriflcados em geodos¡

onde se forïaram cristais de aLbita, dolonlta, siclerita e Bl'rro-

ttta, geoclos êsses.profusanente encontrailos nas partee nalE Stl -
perf,lclais ôa'm1na¡ As øon?g desprovidas de cavl¿ai¡es não exlben

fenônenos de preenchlmento. B4,nBosA {:g55t 19) utillza a deslgng

ção enchimentor para "fiJ'lingo'

-\ \"'r--"^' ¿r'

R\c h' a r r t r L z. Rocha natriz á a rocha nagnátlcar

,de cu1o rnaþa se orlginou a soLução nlneraLlaad'orat na cgncepgão

$a teorla cláseica s6bre a. gêneee dos d.ePósltog mlneral's'

\¡^,fu "(-'- --.'''-(' - : L' 7
S o t "i U ) n i n e r à L L z a d o r â¡ tste têr¡oo se¡á

enpregado cono sinônlno de so1ução fomaûora, entendenilo-ste por

t*i, a solução-nãe que fêz resultar o depdslto nlneral ao longo
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tlag fraturag e porosid.ailes das rochag eneaixantes. Corresponde -
ao tê:no lnglês nore solutionr (GRATON, 1940, 1?): Não será tHE-
crrtttto neste trabalho a origcm priroeira dessa solução, e nem tag
pouco de que 'utagm provelu, cmbora pretend.a-se d.etermj.nar a Fo -
cha rnatrlz mais prorrável' O têrmo solução resiitual ou residuárla
não eerá enpregaclo cocro sinônino cte solução nineraLlzaùorar pol"-
quanto lsto inplicarla em se segrrir ou adntj tir lnpllclta¡nente
r¡¡na daela leoria geoldgica d.e fcrrra.ção nineral, a teoria cIásslca
rnaguátlea. lod.avia, o fato de se evj.tar o têrno solução resldual
não lnpl1ca em u¡la ratificação dr. teoria oposta da granitização
ou qualquer outro ponto cle vista senelhante, nas significa tão {
mente um ponto d.e vlsta gendrieo, poJ.s usando-se o têmo solução
nineraLlzadora ou solução fo¡mad,ora, atri.bui-se a origen do cle{
s1!o nineral a urÞ soLução¡ sen sê lndagar de sua origen prineL-
f&r

I u b s t i t u 1 ç ã o. n turrae-se por substitulção o prg
cesgo d.enoninad.o enr inglês rrrepì-acementtr, tanbén cor¡hecld,o por
metassonatlsno ou processo netassoroático. A st¡bstituição 6 pro -
cesso que ten lugar partfcula a partfcula (ion, átono ou molécu-
la) r princlpalmente por mecgü.ismo de difusão no estado sóUdo otr
por difusão pelos interstícios dos gr€nulos mlnerais. É Aiffctf
ad¡rltlr r¡m transporte pelos poros das rochas, co¡no acontece com

a áSua subterrrânea, d.ada a inexj.stêncla d,e por"osl{acles abaLxo d,e

r¡ma certa profundid.ad,e (aproxinadanente de 25 kD¡). Isto acontece
ea consequÊneia cte gr^and.e pressão hid.rostática (ou petrostátlca)
relna¡rte a'tal profirnd.idade r eD virtude do prdprio pêeo cùas ca¡¡e
ctae de rocbas sobreJecentes, pressäo esrsa que não sònente fectra
eono clcetriza qualquer fend.a que pgr ventura possa'se origl¡rar
por novinentação da crosta cla terra. A difusão no este.d.o sdLldo -
constitul um processo lento, embora as fendas e as porosld,ades -
possan representar e,uxflio valloso para a nigre.ção das soluções,
nas partes nal-s superflciais da croste. A eubstituição constftnl
u¡tlEr reação qufnlca que ten lrrgar sem tra¡rsfornaçäo cte volr¡ne. O

volune d.o mlneral substituid.o tem que ser aproxlmad,a"roeçte igual
ao voLune d.o nlneral substituinte (f,f¡mCn¡m) l}t|, 2O).



A geologla d.a região cirerrnvizinha ao depósÍto tte Morro Vg

tho se apresenta de feição bastante nondtonar pelo menos quanto

à varied.ade clas roctr¡,s que r-fJ-oran na região. 0s xistos neta.ndr-

fleos eão as roehas precLorcinentes, de cor,rposição nineralógica ,

estn¡tura e.texturiì o^uase constantes na extensão d,e ,clezenas de

quildroetrosr Os xistos são represelttad,oSl 0â sua nalor parte I
por f i3.itos, produtos tfpicos <ìe netanoffisno ná¿:.o a superflctal
(epi- a loesozona). A16n dos filltos, oeorrem em qu.antidade nais
subord.inad.a, caleários, lta.biritos e quartzitos r rochas estas qqe

fornan com frequência lentes alongad.as lntroduzidas nos filftoso

As rochas neta.ndrficas pertencep en geral ao tipo para"netg

mdrfico, d,er5.naclo cla tr¡,nsfo:'nação de secl.i¡tentos antigos. ALg¡r -
n7s roehas, entretanto, cono por exenplo r os a¡rflbdffo¡*lt*bos t
que ocorrem esparsamente, se origi-naram nuito provàvehrente clo

n¡etanorfisno d.e roehas diabisicas, representrndo por conseguinte,

têmos ortometandrflcos. Nos próprios xLstos netandrfi.cos apare-

cem com relativa frec;uêrrcia, planos d.e estratifieação, elrê gtlâl-
dan clireção quase perpeïicU.eular à Oireção da xistosid.ade, planos

êsses que represent¿-in rcrü¡,nescentes das estratificações d.e rr¡rtl.-
gas roehas sediment:res. Segr.rndo }ïÂSHESON (Zf ) t antlgo gedlogo -
da Conpanhia concessionária , alguns seixos, não totalmente me*

tamorflzados e assj.nilados, eparecen no interior dos xistos tnê-

tarodrfieos, fornando nddulos, dando a lnpressão de conglomerados

não conpleta.nente transfonnados pelo processo ¡oetandrfleo. Reprg

sentaria.m .tals xistos noduLaree d.e vercladeira textura bLastopsê-
fftica, tl.pos de ne'i;a-eonglomerad.os, talvez semelhantes aos d.es-

critos por COUIINIíO (Jr.g>>r 22) no via Anhanguera, Estado de São-

Paulo.
a

0s xistos pertencem geològica¡¡ente å s6rie Minae (prer0a.m-

tria¡ro). 0s sedir¡entos originais deverlare possuir espessuf,ag ê -
normes, pois nesmo aind.a hoje, apds iliversas fases eroslnag in -
tensas, notan-se no centro do Estrdo d.e Minas Geraisr pacotes de

xlstos ¡oetandrf icos con cêrea de 5.000 r¡ de espcssura'. F"sta aqg

Ir. @ægIÀ qEsaL pa ¡gg¡Lo
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llaçäo sç torna X¡oEEfrel¡ prütelpalmebte tle¡ËüÖ i¡qs traþaTboÊ a*

ufvet s ¡rofrrrilog dta ¡ût¡tå de l{orTo Yelho, gue atl¡g¡em a ua'!'s i[{t

aOOO n ile profrmÍll'{aûe vertlcal' Igtlal'nentet os f¡rfuerqe dloÞr'æqg

tos e as !¡c}fnaçöee aÞnrptas das roebas t[a EéÏtre t{l¡as peraúfÊe

taFtb6naana.liaçäoitaestr}eggtlrados¡acotesDôtaqdr.fleog'

os rLstos spreserntaa rletestdãôe .eo¡¡ ttlreção æte ou !i#Ë

eoasta¡tç¡ tr 45¡ Er S T0Û E": e N zOs & O. mergulJo'o osslla æ{€*

tral' ao redor 'dos'i'¡al-ores d'e SE 2Ca-4Oe'n6O¡'

bfe ¡oeüas ùo conplexo crlstallno Bæsl'Lei¡o (lrqueano) t e gäO '+

en geral fOrtenente ôo'braüas, exlbinilo grandes faclrrrações e nS

gelboE, ,sendo por lsso fàci1neate üåsttJûtae ùae ùeæl's rgchas ' a

que Be ðepositaraü en perfodlos gpológÈeos posterloreg $' ft€'5b

As ro,chias da sé.råe Ul¡las se asæata¡Ê ê¿

À eérf.e Ì¡Bnas, segunôo G{II!{Àn[ES (1951 ] 2rl¡ eetd gæStl * |

tutata ¡nr três g*l¡pos cy* e¡rclares tllstintos r 9E qr¡ais sãs ¿effft
dOs StnplesüenteÊ l¡ferlor, nddlo ç superio¡.. O aaðar !'g
f e r f o r étø.lr¡pg,ao porquartzitos efültosgrafltosoee Sç*

¡¡"treftlcoÊ ¡ provenfentes tle rochas seôl¡êntares argúIö"åiwodâs+

o aaô a r..Béa r s 6 oonstrtraldoporxtablr,ôtos, calo4:'r

n1osn êolorìltos eanflbdtio-xistog¡ Flnaloeatei o anèar ç

süpe r l, or 6 conpsgto ¡¡er ftutos' eqr¡artzûtosnornnenüan

orter.üdçfos ôe seÈL6ent6* 4rgt:o-are4osos (V' ltale OeotdgÉco Û

ft.g. ¡+).

a eeitlne¡atação clo prineLro per{oib ite sér1e l¡llnas t coÍrëÞ

¡nndlgrte ao auôar lnferLor, fol do ti¡ro epf-coatlaentalt ôe @lt'

¡râ'o¡. no perfoðo néax,o qeorre uro lige1ro mv1g€lrto ðe 
'lt¿stæÛtË

no ?plrog€ntco, acompurbaôo ôe vrrlcanlmos Uas{ttfcoo ¡ tlerrâ@€1

etc. Dor iova $¡p-sldênela, no perfodo superior¡ forrnarrân+ee $ rr

Íçs sedtmèïltoe argltrö-a¡'EngeoE r que eulml¡a¡an eom o qiast¡o:lÐ*

ite uag¡¡as pr€rtrritros, graûf;øagão e m{r¡eralAgsËo, e rrytto p¡frtt

velæate reEltcaeável pela nlr¡erali øagão ûe üor¡o Telho'

&rssat(ouîgIBå,eI¡ÐilAEDoS,t%\t2¡[)verrtioouaeff'.¡
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FIG.4-lîapageológico
zin};a à Nova I'iqa, ond e
de Morro Velho (se,3rrnd-o

da regiäo eirer¡nvl-
se localiza a'mina
ffiru¿nÃgs , L95L rz5)
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timaFIG. 5 - Corte geológico passando por Nova

tããsúao eurl{AREEs, Íg¡r , 23).



têncra ile granrto no Rlo rl¡ag vel.has ¡ co& tanbdu no
en afloraoerrtosr granrto tsse de ldaôe natg recente
colonltor una vêø que ge åneontra corta¡¡tro a.,.rochae
aasr como ta'nbé¡¡ as roerras da s6rle rtacor.onl.

rurBAnÉr0tr, IOUEREFT e VåIÍ DOnn $95+, Z|., gão ¿e opl¡ião _de que l{ova rrre, onde se rocarrza a jaøida de }rorro rerbol €gtår1'a assentada eôbre flutos inferiores d.a s6rle rû'¡¡¿s¡ ê €'tå,g _roebae sobrepoetas a forrnações profi:ndas rnaJ.a antigae (rochas -pr6-!Ítnac tùa edrÍe Barbacena de O. Barbosa) ¡

::::

-?Þ
Rlo tlo Petre,
do gue o ftg
dla sdrle !{
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III. -GEO,T¡GIA r/ocAÏ, DA JAZIDA

j,. Fo$'lA DO DEPdSITo: CONÎROLE ESîRItTlttBÀL

O depdsito d.e lvlorro Velho pode ger considerado utr¡ rrore -
shoots ou Etassa nlnerali zaùa, enbora o têrno fiLão seJa usad'o

¡nritas vezes neste trabalho, pa.:a a desilnação ctas partes compo-

nentes do rore shoottt total.

A jazlda possui grossei-r¿;ne:rte, a forna de r¡¡na flta con ceE.

ca de 4OOO m tle conprimento, 200 ¡e ite largura e 5 n de ê8pêsrltl!âr

Essa flta está nergulbando na direção SE 45e , lncIf.nagão que se

se rnostra constante atá a prcfundifuu oen'os 20OO n ,
quando a fita, embora conservando a mesma dlreçãO, aclqulre tnclå
nação rnais suaveI âo redor de 1?9,.aconpanhando a 1nc1lnação da

xlstosidade das rochas encaixantes. A passagem. de r¡na lncJl¡a -
ção para outra se verj.fica de r¡aneira grad.atlva. $ flta corta a

xistosidacte qqase a 90e , não haveuclo concordância. O fllão pare-

ce ser concorilante co!¡ o primitivo plano de.estratlf]cação ôa rp

cha sedlmentar que deu origen aos xistos (V. fig. 6).

Com a rnrdança d.e inclirr,ação, o fllão se Bostra ben nais 1g

fegular na for:nar, exibindo nr¡nerosas perturbaçõesr Prolàvelmente
de ordem tetônfca.

A clescrição feita aciua conpreende princlpalnente o rnaln

ore bod¡rn ou seja o f i 1 ã o p r i n c l p a l r o qual foi -
o prineiro depdsito a ser descoberto e explorado. Atr¡al¡lente r

outros filões, raníficações do prineiro, !ên sido locallzados -
por sonclagens no interior da próprla nina.' Graças ao desenvolvl'-

mento atual dos trabalhos de extração e de prospecção, tem-ee a
¡apressão de que alguns fllões seguerr tanb6¡o planos de xistosidg
de ðas eneaixantes, ad.qui-rlndo aspeeto sinugso, ora eoncordantes

con a xistosidade, ora com a estratificação.

f11
Nor

É possfvel a disthção de q.uatro fl1ões em Ìlorro Velho: -
ã o p r I n e i p a 1 (fP, ünaln ore bocly"), f I I ã o
t e (FN, nNorth ore body"), f 11ã o S u I (FSr osouth -
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oreb,odyn)e f 11ão X (FXr"X-oreuoay'")'

o Fl{ eonstitrri quase ouc rlm prolonganento ao Norte de FP' 0

FS está localizado ao s\r1 e 1)arece ser concorda¡rte con a xlgtos!

dade, nostra¡do dlreção ,ì1ras,) perpendieular à atreção cle FP' O

FX se$re lnicialnente a xis'uosid¿"d'e, desviando-se ena segUfda pa-

ra rqrto quase a 9Os do pri::lciro' seguind'o u¡ra sinuosidacle'

Os trabalhos atuais de prospecção, sondagens e extração se

concentra¡c en FX, irão só por consiitulr filão naj-s rleo en ourot

cono porqlle se locrrl j,za a r:na profu¡dldade relatirranente peQlle -
llâ r

0s trabalhos em FP con biriulr¿ en rftnO poueo aceLerado e

restrito aos nívels superiores. lis partes aais profi,rnitas sd po'tg

rão Se convenientepente exploradas, quan¿1o estiver flnaLizacla a

per:furação dos novos poçosr ora em anda¡lento. 0 obJetivo Þr1nc1-

pal da abertura ilos novos poços ó a possibilidade de atinglr nf-
veis ¡¡ais profrurdos sef,l ïIecessidacle de escalonamentos que se fa-
zem presentenente. A exploração dos nfveis profi:ndos é antl-eco-

nô¡oica, deviilo ao aparecir¡ento de nr¡nerosos probl-enas d'e tlz¡ts -
portel ventilação, ctc., qlle encarecem sobreraneira o preçO de'

custo d.a extração.

As paredes dos f ilões são en geral igegUlares r o que se

deve ao caráter intenso (tenperatura e pressão) das soluçõee trl-
cl.roterr¡ai.s forrrad.oras r âs quais exerceran grand'e trabalho de -
substltuiçãç (na o'Iapa secail ) ou de inf iLtração (nos xistos trê -
tarodrficos).

O FP nostra acl.e}gaçanento de sua possa¡ça a nalores profug

dldadeS, quer en LargUra quer en espessura. As naiores possançag

verificad.as se encontrar¡ na altura d'os nfveis 8r9, 20 e 2l-' 0s -
estreita¡0entos dever¡ constituj-r apenas aeidentes cotrnms dos fl-
Iões hldrotermais, não representando os llr¡ites extremos do fl -
1ão er¡ profrurd.ldade, nesno porque, antes de se extinguir t o få
1ão deverj,nostrar qualErer indlcio de conexão dlreta con a 8o-

cha natrlz.
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O trilf ðenota melhor coneord.âncla com a xlstoslitade dafr ¡Fo -
ehas netandrfteas encaf"xantes, ôo gue o trP ðescrLto, pelo æ4og

nos nfveh Já exploraclos, $oe horizontes fnferioree¡ o FX ad'qul-

re a fore da letra S, reveLc¡¡clo que o f iläo segue altertatla,nen-

te ptanos cle xLstosidaôe e de estratifleagão. O FN é naf's slnnrg

so do que FP, lrreguLaridade. esta que se torna no enta¡¡to m€üro8

aeeatuaüa com a Profimdlôad.e "

O ftlão $É, FSf locaLizado ao SrrI cle 8Pr exibe pos$IrÇâ.-

menor clo que flLão prinelpal e lgual"nerrte nal.or lrregula¡{'rlailer

Não se verlflcam, em qualquer ùos fllões deecritos, l+itf -
cloe cle ter bavido abertura pr6vLa para fomação dos f1Iõê5¡ k-'
tes ge coaetitr¡.tra$ ao l.ongo d.e pLanos de xistosj.daðe e possf' -
veLs planos cle estratificagão das roehas sobrefacentes ¡. plaros r'

que facllltaram a ascenção das soluções nlnerallzadorag¡ !.q
planos se apreoenta¡r como zonas nals fracas, nals suscetfvelE .'
porta,nto cle dlaren passagen ao fh¡itlo nlneraLlzador, constltuiailo
aberùrras potencLals clos veios. lanbén a natureøa lntrfnseea 0ê8

encalxantes caleártas, guùaieamente extre¡na¡aente permedvelgr f,a:
cll,f.taran a formação do v.eto por proeessos tte substttutç.ão. Po¡

eonseguLnte, itols f¿¡.tores princJ.pals eondieiorrara.u a loea1iza}ão
¿os ftlões3 um ffsieo, representad.o pela estn¡tu¡a ilas encalrall-
tes¡ e outro, petrogrdfieo e quír:1co, representaôo pê1,4 con¡rost .

ção ntneraldgica e qufroica das roctrss encalxantes nals p:ndxt-uae

ilo ¡¡inérlo.

FaLtan lgualnente lndfcLos de ¡¡ovimentagão fntensa tlr¡¡aats

a gênese dos filões. la¡rto a eonflguraçã9 ttos fllões1 co!Þ a te¡
tuÉ ¡deroscópfca não denrrncian ta1 fator Deve ter havlôor €nt€
ta¡rto, pequena novlnentação ¡ evf.d.encfacta por alguns fraturae Xg

ea¡.lzadas nos nJ.ne¡rals forr¡ailos no inlelo da ninerallzação (pffl
ta e arsenoplr:Lta).

tãaì
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B. ROCHAS N$CAD(AilTBS

Dols tipos fi¡ndamentals de rochas eneaixantes aparecem eln

lolôrro Ve1ho ¡ cLorita-xfstos e sericlta-xlstoe, acliante d.escrltos

einplesnente como x I s t o s_Ja*e-b-a-:- 6r-{i c o*a*e--e*--
"i"pusecan..nrtrefficorrências1oca1sded1abás1os,
de quartzítos e ltabirltos, os qua.is não pod,en ser rigorosanente

consid.erados como rochas encaixantcs, una vêz que constltuen.bò-
nente ocorrênclas esparsas ao longo dos flIões m:lneralizados.Drjg

creverenos não obstänte os diabáslos ao lado dos xlstos e da n1g

pa secar, não sd porque ocorren con nal,or frequêncla clo que os

q¡artzltos, como tambdn porque os dlabágios constltuen tdplco ðlg

cutlvel no problema da gênese da jazid,a.

I' X I s t o s ¡¡e t ar¡órf 1 c o s

Estae rochas apresentam coloração verde escanro ¡ tenclendo -
ao cjnzento, quando ricas em grafita, nlneral que aparece freque
temente cono disseninação nos xistos neta¡¡drfj.cos da reglão. São

prlnclpalmente clorita-xistc¡s, serlclta-xlstos g talco-xietos -
que repregentaqn tipo de metanorflsno d.e epf.zona.

0s xlstos são niacroscòplcanente frescos, tão apresentanilo

sinals vislvels de alteração por intenperlsmo, alnda uresmo nas -
partes nais antigas d.a nlna. [htretanto, a parte nals superflclal
dos xistosrem contato con a atnosfera e dgr¡se neteórlcas¡ êllcoD-

tra-se intenpertzada e transfornada en argllar güe al4da colr9ef-

va pordn a estn¡tura original. nacroscdpica dog xlstos.

Notável, honogeneidade pode ser obsenraôa nos xJ.stos ao 1og

go dos d.iversos nfvels da Jazitla, saLvo nas porções nals o!û cott-

tato direto coul o nlndrio, quanclo então os xletos se nostm^m lm-
pregRados com disseminaçães de sulfêtoe e de earbonatos, em for-
na cle pequenant l|has, nrlcLeos ou nddulos nos lnterstlclos dos nt
neraÍg lanelares.

O xlsto reglonal, representado pelo tlpo nal.s afastado ilo-
filão nlnerallzad.o, livre por conseguinte das lnfiLtrações hlclrg
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tennaLE, 6 pobre d.e qr¡artzo, e ncgLto rico em co!¡ponentes 1a^oela-

re.srcollosericl.taeclorltareaindapequena-
quantld,ade de grg.ftta que ocoqre em foma'prováve1 de grânulos -
eubnlcroscóplcos ( totololcro¿r.I ) . (f :gs. ? rB e 9) '

A clorlta á fortemente pleocrdiea (vt:rd'e claro a verrle eç-

curo), eon extinção ondula¡te, e côr de interferêncla a¡rônala '
0s cristaÍs de cl-orita são alongados e lamelareg¡ enquanto a se-

rlclta ocorre em palhetas finas, côr de interferêncla aLta Dor -
nal e naj-s tlefinida, send.o lncolor com nieols deàcn¡zados'

A clorita foi deternlnada com arurfll.o da tabela d'e \lfINcRUt¡'

(t951, 1., pg. 38t), avalic.ndo-se o caráter óptico pela elongaçäo

(positlvo), tend.o sido obsenraila c6r azul ao ]ongo clos traços ([e

cliyagem, colocand.o-se o coapensad'or d'e glpso. PeIa btrrefrl¡gêg

cia e pelo índlce de refração r:reÍor que o cto bdLsa¡¡o, a clorltät
foi elassiflcad.a cono sendo do tlpo p e n I n I t a'

A penlnlta se nostra lnflltrada de grânulos de qqartzo e

r¡aterlal opaco (provàvelmente pirrotita) ¡ ao longo das clLvagêlrBr

0 ângplo clbs eixos dpticos 2V 6 nuito pequeno, podend'o o nineraL

ser atd confi¡ndldo con uli¿ix1a1, o que ven conflmar a cLasslff-

eação d.e peninita.

Os xlstos localizados nas porções nals próxinas dos fil.ões

¡rineralizados, e gue constituen de fato ag rochas encalxantes -
pròpria.nente ditas, exlbem inf ÍLtrações de cll'versos ninerals es-

trarùros ao. anbiente no:r¡aI cle fornação dos xistoe netandrfleos -
d.e eplzona. Asgin, notan-se núcl'eos e agloneraôos ôe quartzo, cle

carbonatos, de pirrottta e d,e aLbita (figs. {ù e 9" ). Sstes ning

rais sãorvla de regrarconcordantes con a d.lreção de xfstosiclade

das encalxa¡rtes, enbora não apresenten frdtfto lameJ.ar, tendo pe-

netrado em fase posterior à for¡ração doe xistos. AIén de tais n!

nerals não exiblren trá¡:.to'laneLar, fato aliás raro en nlnerale

de estn¡tr¡ra reticular como a cto qr¡artzo e dos carbonatos, êstee

não revelan qrralquer iso-orientação interna dos grânulos ao ni -
croscdpio polarizad.or.



-ãL-

FOîOMICROGRAFIA 1 - I,ânina ile3.gada da roclra
encalxante (xisto metamdrfico) ¡ mostrando -
clorlta (c1) e albita (ab).(qo). - quartzo ,
(¡o¡o) - mineral netálico. Nicols eruzaclos.

-Z'ì -

F0TOMICROGBAFIA 2 - Ilânina d,e1gad.a d.e frlapa

sêcan, exibind.o principalmente quartzo(qr),
carbonatos (cb) e serlcita (ser) | com lnprq
nações de nineralg netál1cos (nn)., Estmtu-
ra xistosa nltld,a. Nicois cnrzados.
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Núcleo de Dolomito

Xisto

O t ecñ.
_:3

irÏG. 7 - i\t¡oos

netamór:Pico,
d.oloni-ta.
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tra raacroscópica d.e xisto
ii¿lregnad.o con núcleos de

Ir0îOIIICROGRA*tIÀ J - IñürÍ.-na d.eLgad.a de " Ia-
pa seca", nostrando quase exclusivanente -
quartzo (q.z) e carbona'bo (eb)r com ocorrên
cias espersiis cìe ni-rrer¿¡l- rnetállco (rnn). tli
cois cruza,los.

0 Lc,' r:-



FIG. B - lér¿i-n'.

COm 1.mB.fef.flilr;oe$

d.olonita, ( ser )

.1-clg;,rCLa ri.e, x'i-sX9 metauórfi,co encaixante,

r1c n,i-i;r'lri:l.i- rretáLico (sulfêtos). (lo1- )

- sericita, (c]) - elo¡,ita.

-r5-

l..IG, 9 - L,ârnin¡;

coU irlt)rcgt]açõcs

C.clga.ja cìe xisto
de cluartzo (qr)

rnetai¡.órf ico encaixante,

e albita (ab).
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re
hbora aparentemente secund.árlo nOs xlStoOr. o E¡artzq OcOg

a idêntÍcas à clorita e à sericita.ets propolToes

De ac$rdo com a classificação de IURI{ER e VERIIOOGEN (1951t

26l ¡ dacla para as rochas netâadrflcas, quanto ao gpau de netanog

flsno, os xistos aquf descritos, poden ser elassiflcados sono

tgreerraehlsts¡t, rochas estas que se fornan a temperahFas balxae¡

caracterfzando-se pela riqueza em micas (serieita) e elorlta e gg

la ausêneLa cl.e granadas r piroxênios e anfibdllos.

Constltuem rochas fornadas a temperatrrms neta^ndrflCas fo,É

to bal,xas. Dentro da facies ngreenschlstsrr os xlstos pertencemà

sub-facles ûuseovita-clorita, a qrral representa a transfonnação

do estágfo i.ntemed.iárlo de tenperatura nais alta, earacteriza'ils
pela associação biotita-cl.orltar

Segundo BAnrH (t952,
¡as que oscíla^m entre 200e

tlca sob grande esfôrço de

(trshearing stresstt) r

As seg¡¡intes análises qulnicas dos xistos (fZOO a 24OOn d.e

profrmdidade) revelan que. taf.e rochas, quando roais strperflclalst
são nais rlcas em carbonatos e quando profrmdas, nais sllt'ctfleg
d.as (or,rwrn¡ ¡ L933 ¡ 14) .

50, os xistos se forsam a temperatt¡ -
e 25oe1, sob pequsna pressão htttrostá
ciøalhamento ou pressão dirigl'ils'^ ' F

Análises qufurieas

sto2
A120'
FerO,
FeO

lreO

CaO

Keo

s*2
CO, + HrO

1200!o

27 l8/,
6 r74
1rg5

7r55
11r62
L',l r55
or69
2 ¡l.6

27 ,6'l

24O0u

60tM
L5r7O

I r?1
2rgf-

2rfr
5$7
2r94

,176
7 ,o9
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i &rtencle-se por 'rlapa secafr, c none local d.ado a um tipo
de :rcuLtr. encaixante , extrenanente rica. en carbonatos e quartzo
e que está ìntinnnente as,socl¿cJa ao ninérlo, coao tanbán à t6Aa
parte nineralizad.a Ca jazi.da Cc I'lorro Velho. A ttlapa secatt ge

assenelha, quarnto à sae cor:rposição r*ineralóglca, textura e estry
tura ao cha¡nad.o ncaco", ncr'.ìe l-oca1 d-::.d.o.a una rocha encaj.xante -
si¡:ilar que ocorre nas ninas de Raposos.

A rrlapa seeatr d u¡.r¡-r rocl:a conpaeta, equigranular, estnrtu-
ra ligeiranente xistosa (foto¡:icrografias 2 e 7), coloração cin-
zento escuro, d.ad.a por 1nc1usões d.e sulfêtos e talvez nesno por
partículas de grafita. Petrogràflcanente pode ser classificad.a -
cono ur3 ð o L o n 1 t o s i I i c o g oe ì

. ã O¡
- , , J'|

Analistar.: lir.r,¡sia Fontoura I,einz

2. rtlrapa SeCatr

0,06
v.-)É

o,15
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0,40
^ rìav ¿'-'-

0,10
l-

99 t47

Nota-se ao ::icroscdplo grancle quantid.ad.e d,e doloruita e -
quartzo, êste nin-.ra1 ocorrend.o en porcentagen nais subordinada
do que o carbonato. 0s contaics entre os diversos grânulos nine-
rais dão inpressão de ter havid.o preeed.ência d.o carbonato na or-
d.en de forriação. ?orén, tals ecntrtos não aprese4tan nltidês que

congiga elinlnar qualquer dúvlda dessa afirnação. Na fÍg. 2l -
(pg. gl ) nota-se que o carbonato se fornou exx prineiro lugar e

que o quartzo está processand.o ui:rrr substituição ao longo dos bog
dos e interstlcios grerrulares, ber: cor.ro na d.ireção dos planos ig
ciplentes d.e elivagen.

0s grânu1os .le doloi,ita säo fntegros, raranente exibindo -
traços de elivagen, fato c*ue 1r:d.ica não ter oçorrld.o novfuaentos
cle defornação após er precipitação d.a d.olonlta.



A dete:¡¡inação da dolomita.foi efetuada pelo ndtodo
lnersão ao ¡oi,croscdpio (tr= 1,6g0).

A clolonlta se encontra raramente geninad,a, fato que conflr
ma a ausência d.e esforços d.urante ou apds a sua fomação, u¡na
vê2, güe r vÍa de regra, os carbonatos se geminam cor fac13.idad.e,
quando sollcitados por pequenos esforços exterlores.

a rlapa seca' d.eve ter se originad.o graças a um procêsso -
de netesso¡na.tismo d.e lentes calcírlas Já existentee nas encalxag
tes ao tempo d'a mineralização. 0 riretassoratisno foi representado.
prlneipal-mente pela substituição dos carbonatos pelo quartzor

3. Dlabáslo -â 6**-*.,'.,'.j' 
..

Esta rocha ocorre en diques junto aos velos aurfferos ¿e
Morro ve1ho, e sua descrição possui. certa lnportânela, porqrranto
aLgr:ns autores (on¿rcu e BJORGE , tgzg ¡ l5), atribuen à esta rocha
a origem d,as soluções formad.orsis clos flrões. BERG (rgo¿, J)que -
estud'ou os depdsítos de Ita.posos, rocalizað.os en região prdxha à
mlna d'e ltlorro Velho, iguaulmcnte atr¡i,bui ao diab¿ísio a responsab!
lidade das soluções miaeraliz¿id.oras que atuaram em Raposos.

o d l ab á s i o ámacroseòpleanente d.egranuração fina I
Ipassando a nddia, de côr esverd.eado eseuro, tendend.o a netanocrd /

t1co. Ao microscdp-lo a textura d ofítica, notand.o-se os seguin -/
tes ninerais; pl a g 1 o c rd s i o e anf ib dl I or./ 

(

mo componentes essenciais, e aind.a c 1o r 1t a, b 1o t 1t a/
1l'nenita e 1 eueoxenor e'art zatcarto{
n a t o s e n i n e r a i s m e.t-d r:. c o I, eomo .orporr"r J-

tes acessdrios (fotomicrografia 4). i ,",1

-76-
de

de

mo

d.e

O pf agiocl
polarizaçâo em se6ç[6
foi identifieado por
refração conhecid.t',s.

As características

á s 1 o foi d.ete:mlnad.o aor.picroscdpio
delgada por diversos ¡odtodos, assim eo-

ndtodo d.e .-nersão em lfquidos de fnd.lces

óptieas meclid.as revelara.m sôbre â sec -
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80'I0I\IICR0GÏAFLå, 4 - l,âìiina delgada de dlaþá
sior: (ou anfibolito ¿i¡rbasót¿e ) exibind.o
plagloelásios (pl) intcirsamente comoid.os -
pelos ninerais fêEicos - anftbdlios (+nf) -
d,e geraeão posì;er.tor. Ì,Iicois cruzados.

F0101üCA.0GIAFTá, 5 - tfuúna delgada de dlabá
slo, exlbinrLo principalnente la¡celas contor
cldas d.e plaglocldsio (pl), denota¡rd.o pos -
sfvel movlnentação do d.iabásio apds sua for
mação. Tcxtura catacldstica lnclpiente, (a¡rf)

- anflbdlio, (qr) - c;uz,rtzo. Nleols crü,zâ, -
d.os.



I c) P
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ção norna¡ a Z (ou gana) o âng.r1o X / 001 = 25s, sinal dp''

tico (+), 2V aproxlmadarnente igual a 80g. Sôbre a secção p€rp€tl-

d.lcular ao eixo cristalográfico Êr . o ângU1o d'e extinção sin6trl-
co X t / O1;O osclLa en tôrrro d.e 10e. O n{todo d.e imersão revelou

lndices de refração en tôrno d'e 1154'

Consultando

262, 286 e 287) t

(ro) ¿¡ (9o), que

Resultad,o senelhante fo:'- obtido pelo nétodo de l{lewenkanp

(ttt¡¡CHnl¡,, 1951, 1), para una seeção qualquer, utllizando-se os

Iogarltlmos ¿as birrefringências. Pela platina r¡niversal cb ¡5u¡
(rndto¿o de lurner) (mnW¡n I ]¡g47 ,27) ou(estereograma de Relrrharô)

(n¡f¡ffUn¡, :¡gTl I 28), ne¿indo-se os ângulos X / OO]- e y /OOt, Ù

plagioclás1o foi lgualnente d'eterninad'o como oJ'lgocláglo,possuþ

il,o a eonposlção an (15) Ab (s5).

O resultad.o ac1¡na pareee ser discrepante para un dlabdslo,

ou pelo menos a classlflcação do plagiocldsÍo como ollgocldsio -
deveria conduzir à classificação da rocha para outro setor' A

textura offtica relictuiar entretanto, á rma caracterfstica çnre

perrnlte classlflcar esta rocha como diabáslor oü que no mfnimor-

1nd.lca qUe esta rocha foi u.n d.iabásio, estando atualmente mr¡íto

transforuad.a (fotonicrografia 4 e 5).

A transfo::uação do plagiocfás1o cáLclco original, do tipo

labraclorlta, en albita ou oligocldsio, á proeesso reLativarnente

comum no metamorflsnO que afeta as rochas nagpáticas muito antl-
gas L como rrma ad,ap'bação às novas condições de pressão e tempera-

tura. 0 plagiocláslo antigo é intelramente substltuido pelo pla-

gloclásio ácido, senclo o processo conheeid'o como a]'bitlzação rprg

cesso êste que envolve alnda total recrlstaLízaçã"o dos p}agioclá

siOs, sendo mesmo r¿ros os remanescenteS ila labrad'orita' Nesta

rocha que foi estuðada, não foram identificattos gr€rrulos de pLg

gioclásio bás1co, o que ()-Ilþrova o estado d'e alteração en gue

se encontra o d'iabás*c.

as diversas tabelas de WINCIIEI'I (t951r tt P P'

os dados óptlcos coneordam para a composlção ån

corresponde à v¡¡riedade o l' I g o c 1 á s f õ
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0 a n f i b ó 1 t o d nonoclfnlco do tipo h o r n.b I e g
da c oa[trr de c6resverdead.a e forte¡cente pleoerdlca. 0-
pleocrolsno narla rle verde cla.ro (seg¡¡ndo X = alfa) a verde escl¡

ro (segundo Y = beta). 0 ângu-lo 2! 6 nuito próxino de 90e e o â¡I
gulo de extinção sôbre a frcc O10 (ndxino) Z / o - I8e. A blrig
fringênch náxina (Z - J( = ge.r€. - alfa) detersrinad,a con auxfllo
do conpensador de Berek, revelou o r¡alor d.e 01020 s8bre a face
o1O. De acôrd.o con I^IIllCifEüL (fgtf , f) trata-se de uùa hornblencla
eonun e poi fnöeen (n>2, 2), eonfirira.ndo êste resultad.o, trata-
se alnd.a de r¡na ho¡nblenda nagnesffera (cêíca de 80É de dtonos -
de Ìrfg e 2Ofi de Fe ) .

. gão relativanente freq{lentes os genlnad.os seg¡xrd,o o p1a¡ro

LOO. 0s grânuLos eão, vla d.e regra, aLotrionort'os.

0 a¡rfib611o exibo j.ndfcÍos de netanorfose, send.o frequen -
tenente obserrrad,o ea vlas d.e tra¡rsforuação para clorita¡ Poréro ,
a16n de clorltlzação, o anflUótio está senclo substituldo pelo -
quartzo, êste provàvelrren'be d.e origen secrrnd-dria. O guartzo fo¡¡-
rla con frequêncla vênulas que cortan o d,labáslo (fig. 1O).

A c 1 o r í t a, gJri:lilente prod,uto d.e alteração dos anfå
ból.tos, 6 reconheeida fåeil¡rente ao nicroscdplo pela c6r ðe üt -
terferêncl,a anônnl¡. (pe"rd.a¡ violácea, rdsee ou nultra-bluen).Per
tence å vrriedacÌe r i p I d o 1 I t e (gana- 1161 a L¡65) (Wnf -
CHEÍJIT,'1951, 1) ou p r g c 1 o r I t a a e g n e a f f.e r a -lt
segnndo Tnocm (tg¡zt 2\. o u¿f¡tto cta clorlta 6 ranelaro

A bl.ot
ce À varied.ade mÍ
do raocDR (tg1z,
cávels são cotrn¡ns

te clorltlzado.

A. I 1n e n 1 t a ocorre Jun-tanente con o leucoxeno, pro¡
cluto de alteração conu:r da 1h:enita¡ O Leucoxeno, tlplco B,gr€gê-
clo nLcrocrista].Lno de titrnita, nostra.-se elr algunes secções era

fase d,e recrlstallzação e trnsfornação en tlta¡rtta, exlb!.nd,o r

I t a, nenos frequente do que a elorlta, perteg
e.r o x e n o, rica en ferro (gana- Lr62)segug

2). As inclusões netdUcas opacas não ldentifl-
na blotlta. Este nineral. se nostra aind.a en Ix4!
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I¡IG. 10 - Grânulos de

quartzo (q.") substi -
tui¡rdo o anfibólio
(anf). 0 quartzo pare

ce ser secund.árior tep
do se formad.o por ix-
filtração posterior.O toor¡

ó
ñù

FIG, LI - Ðolonita
substituind.o o plagig
cIásio na direção dos
planos d.e clivagem.
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crlstals relatlvanente ben forrrados dêst"."trru".t, con clivagem'

nltida e pleocrofsno rdseo caraeterfstlco'

0 leueoxeno postr¿)-se esbrrLnquiçado cor¡ ih¡ninação oblfqrua,

pelo fato ðe se apresentar et- îr'$tê$aclo nicroerÍstallno pulvenrJ'qg

O qua r t ze¡ drelativ¡.nente ¡irro. &reontralse envê4¿

las e dentro da roche está geral-uente substituindo o anflbdLlo¡

É provåvelnente d.e origen sec'nd{ria, e não un constltuinte nol'-'

roal de'un qr:artzo-c11abáslo. 0 qurrtzo d en geral rico Èrn'Lre}:sões

¡nicroscdpicas de lfquldos e gases

O e a rb onat o drepresentado principalnente pel¿-

varj.edacle n. n l' e r i t a, tlpo de ctolonita con llgêiro teor

en ferro. 0s carbonatos lnr¡aden os plaglocLáslos ao longo d'ae

superffcles cle conteto doS.ge*inados, Lndica,urdo processo Boste -
rior de substitutção, lfig. 11). 0s carbonatos substituen alnda-

os crlstals de quartzo.

Os ninerais
d.elgadas, são consti buidos

ção hldrotemal. Posteri oç.

frequêncla os anflbólios.

De acôrito cor: JSHANNSH{ (fg¿f , 29, P8. 3L9¡ vo1. III), ês-

te dþbásio poderia ser classiflcad.o coglo pawd t t o (aprlô

Duparc e Grosset), tipo Ce hornblenda-diabásior sen piroxênio t

que ocorre na loealidade d'e Pav¡da, llontes Urals, Rrlssia' 0 pawd!

to é encontrado er: diques, possue textura sub-offtica, côr Pr.€-

ta a c[nzar e collposto de plagioclási-o bdslço, horrnbLenda, biott
ta, tltanlta, rnergnetita e traços cle quartzor &rtretantot coao a

hornblenda não d, para o caso dos diques tliabáslcos üe Mogo Ve-

tho, do tipo basdltico, naig ferrffero, uras ao contrárto do tipo

nagneslfero, acreditarl,os que a hornblend.a seJa secunèárla e. pro-

venlente da alteração e pseudonorfose do piroxênio original' Re-

presenta esta transfornação r w processo de adaptação d'o d'iabá -
sio a no.\¡as condições d.e netanor:f lsno, tenilend'o a paásar a a'fl-

n e t á" I 1 c o s, opacos en secçoes

provàvelnente por pilrotltar de gera-

0s ninersis netálloos substituen eom
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-ro neta^mdrflca que se vg
bollto ou a¡rflbóIio-xlsto' À tra¡rsfornaça

rif icou em llono Velho 6 tod'avla alnila nalg pronunciaila' devido -

à alteração de parte cta hornblenda em clorfta' Representaria r¡ma

seguncta fase de netarno'f isn'o I Çüe 6 a passagen clo anfibollto pa-

raclorlla-xisto'eomounti¡loclead'aptaçãoeasslnilaçãodasrg
chas às novas condlções öa e¡lizona'

Éprovávelqueahornblenc.¿riivessesederlrradodatltanag
gitar componente original do díabdsio' o quç se supõe cleviito à

relatlva abr¡ndância ðe titanita no d'íabásio '

o dlabdsio de !10rro velÏto está sofrenclo r¡'n fenômeno cle re-

trometa¡oorfismo ou dlaftoreset e serla sob O ponto de vlsta pe -

trográflcoummetadiabásloouseguntloGUIMAnÃES
(fg¡f ,25)¡uB anf 1bo1ito ctiabasoIde'

A albitl zaçã,o dos plagioclásios veB alncla conflruar a tr"ang

fornação netandrfica do dia.básio. fu geral as rochas bdslcas peg

clen cao durante a recrlstariøação (BARTI' I Lglz, 5o)r que se prg

cessa a balxa terrperatìIra. 0.plagloeldsio bdsico se transforna -

en ácido ¡rcr perd,a ðe eáleio. Se€!'ndo t\rrtrer (gARfH 
' 

1;952] 3Al -

ag roelras d.e conposiçã.o iliabáslca podem se converter sem granòe

mudarrça da composlção qirfnica en rochas caracterízadas pela assg

ciação de alblta, epid'oto, actinolita e clorl.ta' o que lepresen-

tarla r¡.n estailo d.e equ.ilfbrio clentro rte 'n 
slstena fechadlot um

¡oeta^norfigmo sem introdução de colnponenteS estranhos' Po'. nlgra-

ção tte elernentos, o sistena antes fechailo degenera em aberto e a

assoeiação de ninerais acina perde epictoto e actlnoLitat conser-

vandoapenasalbitaeclorltacomocomponentesessenciaisdaro-
cha. h linhas gerais seria êste o easo do diabáslo d'e Morro ve-

tho.

u "u*,,,,," 
sequência pocle ser estabe].ecÍda para a fornaçäo

dos d.iversos minerals que ocorren no diabásio, sequência esta dg

terulnad.a pelas relações de textura¡ ilnenitar PlagiocláSio¡ êI!-

fibóuo, biotlta, elorita, leucoxeno' quartzo, carbonatos e ning

rale metáLieos. Os quatro prineiros ainda representaria'm ¡olnerals

cLa fase nagnática (sen levar em conslderação a albitizaçáo do
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plagloclás1o e a arrflbol.ização dos pl:oxênios), enquarrto os rlrt¿

nos seria'r o resul-taclo da transfornação raetanórfica ou consequêg

cla de atlvidade hidrotermal'

As evldências nlneralógicas e geoldglcas (rehções estrutg

rals de canpo), mostrarn que o dinbásiol Pequena ou mesmo nerùu'na

influêncla teve na gênese d'o cie 'isito de llorro Velho' 0 diabásio

parece ter sido mera*ente uË c¿ so fort*ito d'e lntnrsäo básica fg

voreeid.a pelas çaracterlsticas e¡tnrturals de fenðilhamento na

øaÌta d.os f iIões.

A intnrsão diabásica pareee ter siilo anterior à gênese cl6s '

filões, d.ado o estado de transfonnação em que se encontra a ro -

cha. Segundo GUÏMAAÃDS (fg¡f , 23), o diabásÍo constltui protluto

cLe lntnrsão algongUlâïIâ¡ 0s seguintes caracterfsticos alnda com-

pro\ram a malor antigUidacle do diabdsio, anterior l' fase de mine-

raLização d.e Morro Velho: indícios d'e movimentação, (fo'bonlcogre

fia 5)r fraturanento, estnrtura eataclástica lncipientet trante -

formação pronr.mciad.a dos ninerais constituintes prinários ' 
rlqug

za en carbonatos de origem secì.¡ndária hidroternal¡ e lnfi}traçõæ

cte mlnerals ¡oetáIicos'

aaaa

C. UTTTTN¿TÐEIA DA JÀZIDA

: l.G-e 11 e r a 1 i d' a d e s

0 nlnérlo de Morro velho se caracterlza pela constância de

coroposição quín1ca e nineralógica, d'esile os nfveis nrperlores -

atá oç nais inferiores. É una pecu1iaridade do depdslto de Morro

Velho.

0smineraisque.conpõer,ronlndrioeagangaserãodeserltaE
nas páginas seguintes. 0s opacos foran ileterorfnailos ero secçõ€s -

polldas pelo nétodo de SHORÎ (fg+ar 51) (náto¿o óptlco, reações

d.e toque e mlcroqufntca). 0s transparentes foram classificados -



em

de

secções delgailas ou

fntlices de refração

Serão d'eseritos neste caPftulo

nopiritar calcoPiri
plritarPtrroti'tara1
q u a r t z,o e outros mine]:aj: clo

lnportânela,

en pd pelo.ndtodo

eor¡hecidos.

2. ArsenoPirlta

os crÍstais de arsenopirlta se apresentan eon i{lonorfla -
aeentuada, mostranclo frequentemente tráUi.to prlsnático' h secçõæ

clelgadas e poL1ilas, o trái¡ito exÍbe contornos rômbicos t con aspeg

to cle losangos (fotouicrografias 6 e ?). Bntretanto, devido à

ação roetassomática dos rainerais de geraçäo posterlor, os crlstals

se.apresenta¡o arredond.ados por fen6meno cle substltuição perlfér!

Câr Quand.o êste processo d.e srrbstituição se efetr¡a ao longo das.

f raturas, o''crlstal ado,uire textura brechad'a (fotonlcrografla 6)'

As fraturas são ral-:r.tivanente conuns na arsenoplritar tndå

cand.o pequena deforuaç!ìo ou i:tovinentação nos veios apds a precl-

pitaçãO d.a arsenopirlta. O nesrno se verifica con a pirlta, IloS -
trando que o fratura¡ento fol posterior à toruação da piritâo 0S

urinerals rnals novosr coao pirrotilai quartzo e carbonatos, nãO

apresentam sinaÍs d'e fratura'mento'

A arsenopirita foi ldentificada pelos earacterlsticos ffs!

cos (ld.ionorf isno, dureza nád.ia a alta (F segundo a escala de

Talnage), dpticos' (côr branca netá1ica, anlsdtropa ao microsedpio

de reflexão) e nlcroqulnleos (reações de toque con HNOrt.HCLt Ktrt

Fe0lr, KOH , e He0l2r recomencLad"os por SIiORl, (t944, 5L). Fora"n

exeeutaclos teste" rl"toq1rfnicos para a verificação èo arsênico ,

con mollbdgto d.e anônlo en IINO', tanrbén recomendado por SHORS

(rg¿s, 3r).

d.e Lnersao

os seguintes mj¡rerais:a r g g

ta, cubanitarourot
bltarcarbonatost
nlnério e da garrga d'e menor

-44-

ern lfquid.os -

A arsenopirlta é rara en releção à pir:rotita, no ninérlo

d.e Morro Velho. É entreialto nais abundante do que a pirlta e a
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principal"nente
(asp) s pirita
(qr) - quartzo,
d.egcruzad.os.

6 - Secção polida exlblndo
reJ.ações entre arsenopirita
(pir). (cu) carbonato,
(pirr) - pirrotita, Nicois

FOÎO}IICROGIì.AFIA' 7 - tiinério tlpico,
tand.o crisial ben formado de pirita
pirrotlta (pirr) e carbonatos (cb).
descruzados. Secção politla.

---.-,-----"t'

apresen
(pir) r

Nicols
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calcoplrita. À arsenopirlta parece constltuir u¡o doE ninerals h€

pecleiros do ouror Pols êste netal foi encontrado eB fonoa de pag

tfcr¡}as viSfveis no neio dos cristais de arsenopirlta' Posslvel-

mente existe aj-nd,a ouro en forna d.e partlcuras invlsfveis ao m1-

croscdplo.

A localização do ouro na arscÏìopirita pode ser interpreta-

d,a tanto coDro fenôneno de exsoluçã1-r por abaixamento de tenperatg

r€rr cono preclpitação do ouro tletálico ea presença do prdprlo -
sulfêto arsenopirita (V. capltulo "Problena da forsação do ourol

É prorráveL que a arsenoplrita seja um d'os principals hospedeiros

il.o OurO, como aeontece nas r¡inas de Passagen. O Ouro ge encOntry

ria en soLução sólida a altas tenperaturasr.substituindo o Fe ou

O As no retlculo cristalino d.a arsenoplrita. No cago d'e ser o

ferro o eLenento isonorfdgeno en: questãO, coÍlo pareee ser nals -
prováveL, o ouro pode ta¡nbá' ser eneontrailO na plrrotÍta e na

Ca}copirlta, substituindo os dtoiaos de Fe, tanto mais que a pir-

rotlta 6 nineral de estrutura dLeficiente, que fàclLmente pode alg

Jar átouos estranhos.

J'. C a 1c o P i r í t a

A ealcopirita não.6 idionorfard pouco abunda¡rte e ocor:r€ -
espargaôente no ninério. .ûm secções nicroscdpicas, polldas ou {

clelgailas, apresenta-se sob a nessra forna d'e ocorrência da plrro-

tltai çu sejar êB vênuLas atravessando lnterstícios de outros nå

ner€Lls. É d.e geração posterior à plrrotlta, ex1blnito ¡ errbora com

muito pouca frequência, Iåne1as de exsolução d'e 'cubanLta. ts-

te nineral se localiza d.e preferêncla ao longo dos planos reticg

lares do bisfenoed'ro (fff), onðe a estnrturg' d'a calcopirlta far4g

rece en naior grau o alojanento d.as lânelas.

A calcoplrita tanc'bdn pode oeorrer en

( bisfenoedrôr eono lnclusões na ankerita,
xagonais de Pirrotlta.

A ealcopirita, errbota típiea, foi confirmada pelos testes

ffsicos e quínicos de SliORl (fg+g, ,1). Dureza r:rédfa a pequena ,

cristais ben fortados
ao lado de Lâ¡¡elas hg



(A aa eseala de'llahage), c6r amrela de latäo, fracanente arrlqd

tropg entre nicols cnrzarloe. Reações nlcaoqufoÍcas tle toque Do¡=

mais. A reação nlcroqufnlca con tloeia¡¡ato mercrfriso de potdssto

regelou a presença ôo cobre uetdLico, pe1a fornação ô9 agfegadoe

crLstal.inos aæ,reLos de tloclanato nercrlrico de cobrej

A pequena quantiilade cle caicopirlta em llorrlo lelho¡ ê $tlÊ

associação quase invariável eou'. a pirrotlta, lndican como plor¡á-

vel a fo:mação ôa calgopirita por ex€tolução cle um ptrrottta r.1-

ca en dtonos de cobre. IIEIfITf (f958r 52) denonstrou experlmealqf

mente qtle a pirrottta e a calcopf.rita fo¡rnan soluções gdllðas. ¿'

500¡ C a ptrrottta se ôfeso}ve en ealcopÍrlta, e a 6OOr C êste -
nlneraÌ, en pf.rrotLta. Abaf,xo ¡rcrta,nto cle 6OOt C a calcoplrita ¡g
¿e ter se ænn1øüòo ite plrrotlta, trocallzandto-sê no nlndrlo ao

lado rlêste nineral

4,Gubanl.ta

E gPl9", tanbdn conheeida cono :ry*"r,dÏ Y?*
to de feÈõ ¡¡trt to senet-bante å caleopirltaã- coupos!'çäo eufnfiftþ
variando excl.ugivâmente as propofções.rel'atfr¡ae üe Ctnt T"t e 9i 

^
Â fdrd¡la quf¡oica atributda 6 ûrFeagrr A cr¡banlta constttut mlng

raI re}ativanente raro, ocorrenao Uólutdo na calcoplrLta ou pt¡

,¿.47-

rotfta, coÍro produto de exsolução. Ûnconttâ-sê en placae lanels'Ë
d.e côr amarelo pardo, @1.s es¿l¡ra do que a oôr. dla calcoptrlta e

nal.s cl.ara do que o to¡o tle tabaco da plnot1ta. 0 pla¡ro 0Ol dâ

cubanfta é'e¡a geral paralelo ao plano lll tta ealcoptrita, fato -
comprovaclo pel,a estn¡tun retiEular ùêsEes nlr¡erai.g. De aeÛrdo -
co¡o WfCKOFtr (fgR , ,r|r â3 lânelas de cubanlta cleven àe seglegaf

entre os planos retiqlla¡çS de $ e CU-Fer os quals apresentan t

rnaior ctistância reticul,a.r.

EtSgAK (fæ2, 8) tlescre.vstl a norfologia dss eristals d'e -
cubarrlta encontrados em. llorro Velho r os quai,s se aÉsociar¡an eots

pi¡rotlta e caLeoplrLta. Eussa* eneon'brou ag seguintee fotnas *
crlstatoeráflcas: (frO), (Ols), (oof), (rff) e (O11), tendo a@
ôo pa$a atb:cl = 0rr714 !I 3 019649. A eom¡nslção gufnlea feib
por S.Flofence revelqu os seguiütes valoreg: Fe 46¡95 - 0u l?tO¿ß

- g firJOt



Pa3å@ ttgË?, 74l e$hlüo-ü er:tËt+¡tg €iÐ (t4Éffits

sões apsortffûæ ûç ¿ ¡m ¡ Or5 r'-r, oÞs {t æ ûôæs tOô.1} *
(oro)r(roolr fl¡ol.r(r¡oln (olalr. (orr), {@,}, (ro3}r d}r*}n#ffi
þrtr, {zeglr (rff} 'e (1r 9, t2}. $õç clastals sars r*eos üå þ
eee ðo qt¡,e os e¡oeontraùos ¡nr ErrssaÈ.

Ås reþçõeE paæeétrlc?s çbttüas ¡tor hresak g Dalac& #ç
reapecttvàuæte¡'0 )5q54 t I 3 019649 e A15125 : I ¡ tr96T.l'

i!. ffiEaÊER e Af¡Re¡n &W+, 35) r lpi'eg{¡lganilo' tþrnenortz& -r
mente tirte c¡eeei¡nelrtog de calcopirlta-eoÈætta, ver{.fleagä& qffi
as LâBeteg de sìrþaffita ¡ncten taçbd5a ser tte-itàlcþg ao prld¿ t'ffi
e å trBrrán1itE t.etbaepßal (lor).

5'. ouro

ila pineeente ileserîldo C"" oeorrênqlas ûe atæ e ref* Ê*
tho, cousLileiîaæmå duas eepéetes èlfere¡rtes ¿e oulo, o o rr f G

vlsf v¿t è o ouro invf sfve}remboÏa"¡ryÞffi
si,fleagäo Eê baeele exctrusiva¡aente qa grantlËÐ¿ rüas pg{Ëfcftdâ* *
ouDo e uão en eepéeåeE rea.Ì¡sæte ôffefeutes, sob o eepeqtö ffi
eo (orrro. con f¡{il¡¡t€uag ou en fo@ üe liga,r çtl 'neæ corù +
t" r1¡1o). 

.

O üir¡o vtslvel ð. e Se Bäate oer vtr€to go FleËEeóptg -ffi
cou aånesto de lnergäo. SnsO, filvfgfrb¡ é aqTæle sula sttEffi
näo sg noðe verifiear ea eecções Bo}l&as, êevfilo às ðfdÉsäês * 

I
sub+fcnffic--68*êÊs des grânulos, sela pet¿g ûü*slllôSee tnsfêü' * I

tes ao prdpæto pol åneatg, seJa pelo estado ûe eoluçã¡ eduds * 
{que se engoütæ d ¡IetdI,o

O ouro (tsptq våefæ-tr eopo lUrr¿sfvël) f-ol determtæañþ tt
nlndrls po'r andtlse quatrÉt'åùtw ¡l.lc',roqr¡f,'ntee. O n$ifuor q #
üLrðo prf*et¡alnente êe 1f. 0,Ên. fof tr{,tsmôs d # lu¡alpdug,
e at¿eaûo pqr á€¡Þ r6efa a ,qg€ete. (SOm, .&9n*s, :3lr 38¡ 2241.
Una gpte da solução en cfina rte rre fâÐþe fol era¡ro¡aðe ¿tê g Ë,
ßs€çþ cqw!Ëe-f,a ,gôltæ ta¡rymrf.rp ile aLcc¡.ol. O: reglôUs tot tüatàö
crÐ SGì ütlîri& I:9 e a gpta ür'a*eferä[a. IBæ suti¿ lfu, æ#,

{åitÞ



fol provada com piridlna + IIBr (SgOmr pg. 224r. Fomaram_se
tais prienáticos fortenente pleocrdicos d,e broneto duplo de
e piridlna, acusando a presença d.e Au.

Devid'Q, entretanto, ao pequeno teor d.o ouro no nrlndrlo trp
tado (eo g por ton. ) ¡ a foruação d.os crl.stais do broneto êe_ öu¡o
e pirldina sd ten lrrgar qrranilo se trata volune aprecidvel de nf-
nérlo (ro g t¡, e quand.o o ataque con dgua rdgia á denof,ado.

No preparo d,o reagente fol usad,o o ndtodo de mEaDlÍEI¡I -(tgzg,361 para a obtenção clo IIBr, ou seja'ataque d,e G¡ por
H2S04 d.L1uldo.

O ouro vLsíveL sðnente foi constataclo em escala nicroscdpå
c&r não tendo sido observad.o a oLho nrf, menrro nag anostras com
teor eLevado de 60 g por tonelad,a. 0 ouro 6 encontrad.o co¡lo l¡t -
clueão em arsenopirlta e. plrrotita, tambdn não senilo verlficaclo
em crlstals ben fomad.os. 0 ouro se encontra direta¡rente associg
do ao ruindrlo e d.entro d.êste nos suuêtoer.pols as rochas encal-
xantes não possuem teores elevad.os eE¡ ouno.

A Ooropanhia concessionária, controla por andllses qufuicas
d'e rotlna, tod'os os teores d.e ouro no nlndrlo extraldo, não clis-
crirninand,o entre oúro vlsfveL e invfsfveL. As porcentagend v*-
rian desde o 15 g/ton ou nesrro rÌenos , atí un náxtuno cte 6o g/tont
Ehtretanto, o teor náaio atual á ¿e LJ g/ton.

Í possível que a porcentagen de ouro d1¡únua con a profqn-
dldade r pofs en tempos passados, quand.o a proporção d.e ouro ia
atd 40 g,/tonr os nfvels explorad.os estava.m nals prdxinos da su -perffcle.

-49-
crlg
oull'

consld,erando r¡m teor nád1o de lj g/ton, a densidade nd¿ta
clo ninário de + g,/cn7r âs d,ineneões de una anostra para confec-
ção de eecção polida de 2 cü x 2 cn x I cm, a densldade d,o ot¡ro
igual a L9 ,7 g/"n1 e a nenor d.inensão vlslvel de un grânuro de
ouro igual a 1 nicron con awtento máxlno de 2OO X, e considêr&¡-



_

*# :

,lilo ç{üûE w ei#rrurrÉo r**tæfae üIffi i*ä ü* * , 
';

rro coD Yohæ ite 1 nf,errou cftleo, ebega-ce à coneluå te&:f"": :

qæ erlsts e ¡¡robablllçaüe rte se eneotrar apenae r glhufo {l¡
su¡o ¡ron eecção potl@. üste fato poréb do ae vêi,lftë e fue I

9È¡ o çae lerua a concluli que graaðe paarte ilo cn¡ro aê &Eætna * 
I

eu giûnrx,oc ile ðrnerrsões lnferlosses e. L utcrmi o qæ qurw¡e * i

dlzcr, Lrrvlgfvel ao alcroscdpio conlrn. 
I

i

Ie.plrltê 
i

I

A !ü'ri.ts 6 wcosttrada tu se$iæ quå¡${,üûêê, Þeo@ q 
I

üo no &eÐ-s0üþ aâE enieettantëÊ. S0 @rtoe,de tÉ.r.I& año * i

titlo¡o¡Êosr extÞlñÉ.o åiåË ut$tco (f€. I2l. Eanto $ilsryry s aQ
aopdr.{tar oe erfug Èe Þtrttc sppü*æ fratwns¡ton ffi ,qaæ
tes.8s ñüÊtrtr-tç&s pêIa ptmotltå âü lorÌgþ êas f,aÊütms B f€Ë*
ðgs.

..t ptrÉta 6 ae fácü tðeati.flægäo üaüo ó€ry filgomúlü1 *
nas fct ao e¡¡tanto LnvestLgadla paæ cwrfiæ*@. @rrastetdEË&iryr.
ffeË'aôg e ópti,æs: fêl,oæorfiffio ac,aatuado en fo¡ue ile effia;tË *,'
srfb¿'aoãr ôrlreæt etrevada F, côr mrel¿ de xa*ão, ið6t¡ole. ffid"
çães ¡¡lernqufnroas d,e togue nomalc, reagtado sheate ctn Ðñl*6
eferyescÊaeL¿. lrovas aicroqrrfticÊa üegÐtÍüqg S¿bÊ coüæ " arÉþ
aÍeo' O q4q4fo Ílera ferro fof. efetr¡eÊo c(Í[ tloclæstu ææ#r{g*-''.
ôe ¡¡pfCgai.o, 'åeneo-ee fomarto uiu etrlrrfr {&Ëa, ite æ€rç6 Gt***1i
as ¡egr¡ndscõss dtË &gm (rg4a, 31lr

* ptrfte ee loeq,lfzq ite Fe-f,ér€psfÊ æ Exrüs tþ trw-Ê*ts ,r
eÉre a æoelwt¡a ¡tsosg e o tft&*ta, asuoe*auúb.6e t *æbr6$'r
rita e,toræ¡rdo agr@etdçõæ {þ crtsta:lg fil¿orcrfog aoi ærs *
ne¡aie.

G: ptrrsrlrs

å plnotlta á r¡n srr$gto de feræ ùs eoupçetgão q.ne&a *cf'lanter v*rlarrôo oe teores relatlvus ôE Fe e $. Sode sgr faüæ¡{*
Bretaila eom uû uonossrÈf8ûo rite ferro cqon ltep!.ro encceæø tg S ¡
ou cot dl'ei?tetênci,a dte Fe.

;
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FIG.L2-Anostranacroscópicad'ominério'mostrand'o
substituição ¿"-pi*rotita (pirr) en quartzo (.rz) lei

tosopelas fendas e in'berstícj'os' Cri'stais cte pirita

( pir ) idio¡oorf os '

o lcm+

FIG, 13 - Crj-stal de

pirrotita, exibi¡do-
eresci¡oento oscilat!
rio d.a f orua (112I).

a
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Dados físico-qufnleos (ros$¡aK, ALIjE¡¡ e MERWIN| 19151 58) -
(EUntf , Lg1A, 72) adnltem qne plrrotlta seJa o resultado de solg

ção sdffcla de S em FeS, havendo excesso de S. Datlos estn¡turalE -
entreta¡¡to,(WYcK0FF, 1951 , 57), obtidos atravds de estudos th**g
nográficos, verificaram que a pirrotita apresenta deficlêneLas de

Fu, ieto é, exlbe na sua es-õmtura íntina, vazioe corresponclenteg

aos átonos ¿é ferro no FeS se.i;rl:,a.do.

Sob o ponto de vista gendtico, entreta¡rto, não interesea eg

ta or¡ aquela lnterpretação, ¡nas o caráter a¡rônalo cla plrrotltar o

que pode lndicar êste nlneral como prováveL hosped.eirn do ouro en

fo¡na d,e solução àóLiaa.

A pirrotita d o suLfêto que predomlna em lþtorro Velho I aPaI9.

cendo na proporç@ 99oT: no nindrlo sob a fo¡¡¡a de

granrrlação f1rrar . associada aos carbonatos.ankerita, cloLonltar sl-
d,erita e calelta. (fotonlcrografÍas I e 9)¡ Os eristals são en gê-

ral platlforrnes e seguem os planos de elivagen ronboádrlcos tloe

carbonatos, onde provàvelmente se formara¡n e erescera¡¡ por proceg

so de substltuição. A forrnação cle taLs crlstais serd dfscutlda

nals pormenorLzaùamente no capltulo referente à gênese.

Os crietaie,m¿r.is desenvolvidos apareeem en cavldad.es e nos

geodos ctos filões. Ihrltoe cristaisr glre estão senclo.estudados neg

te trabalho, foram coletad.os há anos em Morro Veltro¡ HoJe en dla¡

as cav!.dades são raras r êE virtud.e dos trabalbos de extraçâo se

desenvolveren em partes nels profwrdas cla nina, reglão onde as cg

vid.ades são escaesâsr

Vdrias amostrae provdm d-a coleção nineraldglca do Departa -
mento de Mineralogia e Petrografla da Faculd.ade de Fllosofiar0iêR
cias e tretras da Ûiniversidaile de São Paulo.

Os cristals måis perfeitos possuen tamaTho da orden de ¡¡l-
lfnetros (¿e e a 10 nm na sua naj.or d.imensão). A face que adquL-

re Eaior desenvolvimento á o pinacolde basal (0001), foraecenðo

ao crl.stal aspecto tabular. As faces são rara^nente lleasr apresqll,

ta¡rdo com frequência flguras de crescimento ôe contôrno he:ra6onaL
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FOrcI\ÏICROGI?AFIA 8 - SücÇão poLida d.o nlné -
..trio típir:o d.e I'lorro ïr:lho. Textura granular

fina. En cinzento (rscuro, minerais da ganga
(qnartzo - qz - e ca.rbonatos : cb - ) e,eln
eínza claro, pirrotita - pirr. Nicols d.es -
cmzados.

FOI0I'1IC.,ì0G-PIAFIA 9 - Si:cção pollda d.o nind -
rio, mostrando relações texturafs entre piI
roti.ta (nlrr) , qaar.bz,o (r,,u) e carbonatos
(cb ). l{icois d.escmzad.os.



il,
.
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Ag faces de prtsna hexagonal (10|fO] e (ff2O) e as tle blplqâ

nlde hexagOnal são estrlaclas, denrrnclanilo cresiuento osellatdplo

dae faeee e¿perlores e irrferlores tla blpfi€nlôe he¡a€pnal(ftg' 15I

FigUras de corrosão de contôrrno hexagonal pocten aparecer BE

bre as faces de plnacftae basal. À fratura clos cristais 6 ¿o tlpo

concdlde, notando-ee todavla clivagem inperfelta segun¿o . 
(11ão),

A tnperfelção da çlivagen 6 provocaða pela ocorrência de pequer¡ai¡

fratr¡ras conedldes.

L plrrotlta encontra-se frequentemente assoelaða nas ilnrsae¡

aoe carbonatos e arbita, mostrando-se esta isent'a rle lnclusõee de

plrrotlta.

A plpot!.ta, senclo poLlfo¡:r¡ar apresenta-se en rrjrlas nodtf!

cações eóLfdas. segundo IIUss^âK (fgoar B), a piruotlta cte l{orro vg

]ho serla rônblca eoü pseudo-simetria hexagonal. De acôrcto Com -
II¡ERGER (fg¿Z , 7gl esta pirrotita possu'i stlper-estmtura, sendo a

eela eLementar cle volume núLtiplo.

A plrrotita a¡nrece ainda soþ a for^na de dissenlnagões Do

f1!1to encalxante e na nlapa seca¡r. No nindrio, a pfrrotl'ta estd

lntinamente associada à calcopirita, carbonatos e guartzO, näo g

presentando caráter ldionorfo. For¡na canpos gue engloban llhaE ile

ealcopirf.ta e earbonatos.

t

I

¿, pirrotlta de

te atraiôa Por inan

Ao microsedpior com objetlva de lmersão e lua eonvergente t

reconhecêB-õê figqras conoscóplcas tlo tlpo qnlaxial (C¡¡'IAAGO'195Ir

4O), poLs as fsdgiras não ge movimenta^n ao se glrar'a platlna tlo
nicrosCdpiO. As côres nos quadra¡rtes são casta¡rho claro e azrrlaclot

protocados Iþr fenômenos de ðispersão da pirrotita.

',i l{os agLomerados honogêneos de cristals tte plrrotita¡ oE ô¿

vefsos lnctlwfduos exlbem eontôrnos retos, con tenðênela hexagpnalt

irîorro Velho 6 fero¡nagndlfca, eendo fàcilneg

conum (BIIERGER , L947, 59).

1(: -

-:1". -
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fato que pode lnctlcar tanto idlonorflsmo como identltlaðe clas fôr-

ças de crl.stali zaçã.o entre os cllversos lndlvlduos ' fubora nostren

rto contôrnos retos con Lndivfduos da mesna espécl'e I oS cristals

cle plrrotita mostram contôrnos ondulaêos conr lndivfduos d'e outras

esp6cLes (quartzo, carbonatos, etc' )'

Por ataque da secção poliûa, com soLução de bicro¡oato de potÉ

sio e ácido su1-fúrico, ðqrante alguns segund'os (f¡t)t os contôrnos

se torna^m nals nftidos, senito possfvel o estudo d'os contatos äos-

crlstais ile plrrotita uns com os outros, o que seria tarefa lnpOg

sível sen o artiffclo do ataque qufmico'

A ptrrotita' é mlneral fndlce de alta tenperaturat tend'o e1-

do veriflcada não sðnente en Jazidas hitlrotermais de grande lnteg

sidaðe (bipoteroais e pironretassonátlcas) r camo ta¡nb{n en deBdsl-

tos de segregaç ão uragnátlca (suauuryr0einadá)'

a a aa

B.Atbita

A.albita ocorre en ûtttsas e seus cristais são ben fomatlos

exlbindo numerosas for'as .rigtrlogrdflcas. GnossPrErcH (rgrrrro)

fol O prinel,ro cristalógrafo a estudar a mor'3o1ogla da aLbita de

llorro Velho, tendo constatado as seguintes fornas: (OOf), (OfO) t

(11O) , (r¡O), (for), (zor) r (+of ), (9Zr) e deter14jna¿o as sesuln-

tes constantes cristalogrdfieas3 a¡bsc = 0r6J61:1:0r5584i 4= 94e

IOf p - trO, :.;6, t5 6= ele 56t t5. fnaf,ces de refraçãor 4= L)5282i',

ß - Lr55245i ö= L,538721 
'2V= ?8s 52t '

0s crlstals de albita são de côr bra¡rca opälescente, mei[1n-

do cêrca tte 2 a 3 c¡n tra sua naior iHnensão r. podendo ocorrer alnda

eu crlstals menoree ôe tarnanho nieroscdplco ¡nal fornactos, não sd

como constituinte da ganga nas tanbén corÞ parte das rrochas enc+¡i.

rantes eono produ-bo de substituição e atter¿rção hLårdtÞrBal(flg'

9 fotoraåcrqgrafia l'0). -: I )

Determinações nricroscdpicas feltas con auxlllo ila plattna -
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FOTOMIOROGP,AFIA 10 - Lâ.nina delgad,a exlbln-
do relações tcxturais entre alblta (ab) e -
quArtzo (q.u). O erlstal de albtta está Lf -
geirar:ente alteracl.o e apresenta-se corrold.o
nos bord.os pelos cristlris d.e quartzo¡Ntêols
cruzad.og.

F0fCIMICROCnnff¿ 11 - Quartzo (qr) granular,
mostranrl.o o contônlo poU.dOrico pseud.o-pen-

tagonod,odecaádrlco d.os cristals d.e quartzo.
0corrências esparsas de earbonato - (cb) Nf-
cols clrrzad.og.



0 100u

0 100u
lr
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ü¡tlversa.l ðe Fedorow, revelaran alblta quase nrra nae lâninas cle!

gadas da encaixante e do ninérlo. A alblta apresenta poicentagen

ndxfuna de j/" de An como constitr¡inte isouorfo. Ag genlnações po{È

sintétlcas são relatlvanente rarac, d.enunelando pequena novlnentg

ção ou nesmo ausênela de esforços mecânlcos apds a penetração tla

alblta. Os raros geminad.os represenlan pOsslvelnente consequênê1æ

fortultas do cresci-nnento crietalino '

A análise qufioic a realízad.a por lsehermgk revelou as se$r14

tes porcentagens de dxidos: SiO2 6Ar4Lf"i &ZO3 t9r8$7 NarO LL.TÚ':I

KAO O ,ZtI6i Cao 0 ,OBlo, Outras "ttdli""s 
efetuadas por GONZAGA DD -

CÃ¡æOS (Of,fVgfRA, L935, 14) revelaran ald¡¡ dos óxidos aclnar a PI9.

sença de HtO.

A presença de albita nos filões de ltorro Velho lndlca o sd-

itlo como un d.os componentes cla solução mlneralizad'ora orlglna'l .,
a qual d.everla possuir caráter aLcallno (V. eapltuLo tla Gênese) '
A albitização 6 processo frequente que aeompanba a forroação d'O -
ouro elementar em JazÍdas au:'lferas prhárias de quase tôd'as Ag

partes do gì.obo terrestre. Isto se deve provàve1'I'ente ao pH alca-

l1no fornecldo pelo sódj-o r llna vêz que as soiuções aLcallnas ?prg

senta"m tendência para 'r;r':rngportar em solução O ourÛ elementaro

grCarbonatog

Várias espécles d.iferentes de carbonatos romboddricos ocor-

rem nos filões e encaixantes d.e lulorro VeLho, tals cono: ctolonltat

ankerita, siderita e calcita, havendo todavia têmos Lntemedtá -
rlos ou erlstais ¿[e r¡istura entre as cllversas espécles. A clo10m1-

ta e a ankerlta fonnan una sárle contfnua cte crlstals leomorfos t

sendo raras as ocopênclas d,êsses earbonatoE em eetado d'e pureza¡

A sltterita e a calcita foruan o'tra sdrle de erletals de nlstura'

Os earbonatos foram il'eteruinaôos. prlncipalnente pelo ndtoôo

cle lnersão, ao microscdpio polarizador. Os g¡.ânulos nLnerals obt!

dos d.lreta.mente por fraturamento d'a amostra tnecroecdpiCa, foran -
inersos en lfquidos apropriactos. Os índlces de refração ôeterntng

d.os (geralnenteÉ¡¡e g t ) foram çontrol-ados pela tabela de WINCI1EI¡Ir
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(195t, r, oor. I1, P8. 584).

h secção polida os carbonatos apresentam a mesna coloração

aclnzentad,a.clo quartzo, e de øutros minerals tra¡sparentes em seg

ção delgad.a. Þrtretanto, os carbonatos podem ser ld'entificados -
com relativa facilidad.e pela tl.ureza, determinada por estilete ¡ng

tálico de aço.

0s carbonatos poclen¡ ainda ser separados dos denoais ml'neralg

cLa ganga por ligeira reação quínica ile toque s6bre a secção Bolå

da, atacand,o-se a secção durante algUns mlnutos con dgua + Kr0rr\

+ H^SQ.. Sste ataque possibilita aj¡rda separação nftfða entre os

¿frrã""ä" lrânutos mj.neraj-s dos indivfdluos cristalinos t aldm cte

aumentar extraordlnària¡oente o caráter a¡risdtropo tlos carbonatos.

O ar¡.mento d,e anisotropia deve ser atritnrido à fornação de una pg

lfcula d.e alteração.

0s carboqatos aparecem lla segUinte proporção decres"ttt"¡

ankerita, dolomita, siderita e calcita. A ankerita.é o earbOnato

nais abrrnd,ante, sendo a calcj.ta relativamente ltâr&¡

A ankerita, a dolol,iita e a calclta se apresentâm como colg

ração clara quando vistas a vj-sta d'esartacla, gendo ctiffcil cle sg

ren cliferenclad.as quand.o nal cristalizadas. A slderita, no enta&

to, pode ser fàcilmente reconhecida pela çoloração pardar PFoVo-

cada pelo ferro em sua conposição quírniea'

A a¡kerita, d.eterminaûa pelo nétodo de imersão, revelou os

seguintes fndlces d.e refração: S 
t - 11610;(¡¡= 1r?1O, senclof I o

fnclice dete:minado sôbre a face d'e crivagem (roIr) d'e romboedro

fw¡d.a¡nental de I ord.em. De confornldade co& a tabela de IINCIIEI¡I.,

(t95tr 1, voL. II, p8.115, fig. ?4)r tais lndlces correspondem

a uIIE. proporção ile 4ú" de Catr'e (Co,), e 6Ø de Ca]þ (Co5)2r çP -
forta tle cristal de mlstura. A fór¡nrLa da ankerlta de ltlo:ro Ve -
Iho poùerla ser escrita eomo Ca(l{grPc) (CO5)2r pols a proporção

acima pode oscllar ligeira.urente en tôrnO itos valores citaclos' A

ankerita de r¡ma maneira mais rlgorosa d'everia ser classlficadå' -
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FïG. 1¡. - Ðrr¡-sa de cristais de d-oLomj-ta' tape-
tando as por."áär*i"iã=ã'i" d'o fi1ão' A dol-ourita

é rica o* irrcioã;ã" tabulares de pirrotita'



coff) p a
pondente

A ankerlta se apresenta raramente geninada. 0s raros gentq

dos são pollssintétieos segund.o o plano de geninação O2Z!,. h -
secção de3.gacta a ankerita pod.e ser fàclLmente ðeteminada pela -
genlnação. 0 ângUlou¿/ OZ2l 6 :.gual a 600, tal cogto acontece com

a ilolonLta(f ig.1þ).8;:'i;c mátodo, enbora slrva para a dlstlnção da

calclta, onile o neår¡o ângu1o possr:i r¡a1or ile 28st não ¡rcsslblllta
disttnguir entre ankeri.ta e dolomita, o que sônente á possfvel pg

los fndlces de refração, nedj-dos ao mlcroscdpio. A dlreção do fg
dlce rr, pod.e ser verif icada pelo rnaior re1êvo do n1{reraL (fnatce

1r?10 uqito naior ilo que 1-r55g, lndlee do bálsano)'

Quando bem formada, em geod,os e d't¡¡rsas, a ankerlta apreseg

ta há¡ito Lentieular, provocad.o pelo crescimento osclLatdrlo ttas

faees d,e romboedro fundamental (foÏo). As lentes de a¡rkertta po-

den chegar a ìuna for^ma qu?se tabular, em eonsequêncla cl.o exagêro

ilo frdtito lenticular. í A ealcita á rel'ativamente rara t

não tendo sldo encontrai!.a em crlstais grandes e bero fonnad,oe rnag

sònente en grânulos nas rochTs encalxantes e filõesr €B assocla-

ção com og d,enais cerbonatcs.

r
ta

adolonlt
proporção l'lg:Fe
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at a verciad.eLra a¡rkerlta sendo correg

= 1!1.

A siderita r d.e coloraçao
parda, exibe con frequência h{
blto ronboédrico, coEI crescl -
mento oscilatdrlo das faces.þ
ramente apresenta lnelusões rng

tálieas de plrrotitar como acqg

tece nortalnente com a ankerL-
ta e dolonlta. Na siderlta as

lnclusões sãg en geraL em Pe -
queno nrlmero.

Sob a forrma de Pd, a si-
derlta fol deterslnada como os

d,ernals carbonatos pelo índice-
Êt, sôbre a faee de ronboed.ro-

O !. loc)L.
*t

FIG. 15 - Iømelas de genl-
nação d.a d.oLomita, mostrag
do o ângu1o de extinçao.



fr¡ndanental. de cllrlagen (¿t = 1r??o).

En secção delgBda a slderfta exl.be os seus ilois fndlcee
(e = Lr655 e ¡¡rc¡ 1r8?r) se¡npre superiores ao fndlce ôo bdlsaüo t
qualquer que seja a orientação do grânulo, alén de apresentar b{
refrtngênc1a elevada r n4,ls alta clo que qualquer outro earbonato

ronboédrico (n - 01240).

fO.euartzo

&fste relatina^mente pequena quantf.dade cle guartzo na Jazl
cta de Morro Velho, rulto eubora a grande naiorla doE depdeltos -
aurfferos ôo globo terrestre, seJa extretnqtnente rfco de guartzo¡

constitulndo os cha¡nados fl1ões quartzo-aurff,eros'

0 guartzo de varledad.e enfirnaçatla ocorre em f,or:na de nd -
cleos, lentee e pequenas .¡ênulas. Aglonerados dle quartzo.l.eltoeo
ou lfnpldo ta¡nbdn são encontrados no interJ.or cto nlnérlo. !Îlcrog
aòpLca^nente, os nrlcLeos exlbem aglonerados ôe tndlvfduos. equlgrg
nulareg, sendo raro€ os a6çlonerad,op con textrrra sutu¡:ada. 0s grê

nuloe de quartzo aã.o rel,ati'ra^nente l{,nFos e lsentos de inclusõeà
llquldas ou gasosas, contrapond.o-se ao que nornalmente acontece-
nog velos hiclrote:m¿1s.

O quartzo granuS.ar possui contôrno poll6dr1co (heragonal -
en secção plana), e quando vlsto tr1ôinensionalmente aproçfnta o

aspecto cte r¡m pentagonoilodecaeitro quase regular (fotonfcrografla
11) r fato em desac6rdo eom a sl.metrla trigonal do quartzor leto
pocle ser explleado segwrd.o estudo de IIARKER e PAAKER, citados -
por BUERGDR (tg+1, 79rr grrê adlmlte que eü tafg casoõr os grânulæ
rterivan por preeipitação d,e eoluções relatil¡amente honogêneås na

con¡nslção qufniea, soluções essas que pernitem a foruação cte t¿
dlvfduos cristaU¡¡os de u¡a rlnlca esp6ciE mlneral. As f6rçae ôe

crlstalizagão, de caráter tdênttco para todos os grânuIoo, ËerLa
os principais responsávels pelo cont8rno poLtédrico a¡r6na1o tte

tals crlstafs. Os planos ou faces dos polledros nada ¡náfs seriau
ôo que planos de Justapostção, fonnad,oE ao acaso entre oe dLver-
sos lndlvfduos.

-61-
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0s grânulos de quartzo enfumaçado ou cinzento mostran peqqg

na biaxj,alidade anormal, causad-a. por esforços moderad'os mesmo ðe

ajustamento clurante o proce so d.e crlstallzação' 0 quartzo bran-

co em contraposição é norna,Ltri.'-:nte rrniaxlal. Pareeet poftant6t ter

havid.o d.uas geraçõos rle quarizo, send'o O quartzo clnzento de ge¡4

ção mais antiga, Vênulas de rluartzo branco Ou leitosO, clmentam

em geral as fr¿rturec d.o quartzo cinzentor o qLLe se distingue fà-
cilmente ao micro;cdpio por ,scr âs¡e rico em inclusões opâCâSr

serão consiclerados nesta par'i;e os Iainerais encontrados no

próprio minárlo ou na gangarln¿ls .le ocorrêncla extremanente '.ârâ¡
Tais mj-nerais careceû'I ùe imi:ortânci¿i ceonômicat Elas eientlficamen

te possuem slgnif ica.ção I Pc'qu-¡-:nto perroltem confirmar conclusões

sôbre a gênese cìo dePó;ito'

Vários d,os mineriìj-s (','L'.": serão citados não foram observadoS

pelo autor, mas for¿inÌ t1e'i;err:rj-1ad.os por outros estud'iosos d'e lviorro

velho, constituind.o r¡.itt¡;rais tr.u.c ocorrlam na parte mais superfl-

cialdaiazldarhoir:in'i;c;irrtnlnteextraj'da'

11. 0 u t r o s în

¡:l-nério e

inerais d'o
ûa SarLga^

Segundo SÂCI{SjilI COBIIRG GOTI{A (fesat 5)

elita e apatlta, eiì associação con calcita e

e cavid.ades d,a parte superfi-cial da mina'

iJUSSAK (fgoz, a) encontrou,

neste trabalho, a:ratásio, rutllot

BERG e FRrllDEl{sRURG (rg+o' 41)t

rais principais mais conuns, scheelita

tanto
porám

vados

apa
wo1

Resl,-nindo porlenios ,'J,j-¡',er ntte liinda podem ser encontrados

no filão, cono na. encai-.:ante¡ cto depósito ¿'e llorro VelhO ]

em quantidade tão i1¡¿,.p::lciáve1, qire diflcil¡nente são obse¡

os seg'intes ninerij-s d-o r'j''érlo e d'a ganga: a n a t 6' s iot

t i ta, f 1Uo ri t àrgal enat s ehe e1 ita e

framita,
a

, foi encontrad'o schg

aLbltar nos geodos

além rlos ninerais estud'ados . -
scheelita, galena e fluorita'

d.eterminaram 916n dos nlng

e wolframita.



A. PROBI},T\{A DA ROCHA I'IAÎRIZ

o d.esenvolvi-nento atual dos trabal-hos n-inelros em Morro vg

tho, tals como, levan'i;a"mento geoldgico ila sgperf fcle circunvizl-

nha ao depóslto r 01Ì mesrro l-c'r¡antamentos geológicos de regiões

poueo nais afastad.as, ¡ras aj-nda relacionadas com os fllões nlnerg

lizadoS, lerrantamentos subtc:r:râneos dos trÍneis e galeriaS, sond'g

gens geoldgícas e de prospecçã.o, d.esenvolvimentos dos próprios -
trabalhos d,e rnineração ern profu-*didade, não posstbilitaram alnda

qma afiruação eategórica sôbre o rlagma responsáve} pela nineral'!

zação em l{orro 'Ve1ho.

Vários tipos d.e rochas nagriáticas e pseud'o-magndticas tê¡l

si¿o observadas na região e no próprio local d'a ¡rina, e às quals

se tem atribuido a origem das soluções mineralizadorasrque em sua

fase final de precipitação formaram o mindrio. As roehas nagpátå

são eonstituidas por granito-gneisses, dlabdslos, d'ioritos e

quartzo-monzonitos, dos quai-s os dois últiuros tipos carecem d'e

inportâneia.

Não cons¡1f,rri in'r;e.inção primordial d'o presente trabalho dar

1¡na resposta definltiv¡. Co proble¡nr nas tão sòmente coleclonar

maior nrlmero d.e provas ¿r fevor de*jta ou daquela hipdtêS€¡ À prO-

va absoluta de r¡n fenôneno fi*oldgico á sempre difícil de deter4!

nar, send.o possfvel apenas em casos TâTosr

ïv. GÊN3SE
_63-

O granito-gnaisse, roc¡a de ¡oaior inportância geológica

na região, devid,o à grande extensão de ocorrência, é r:rna rocha -
de estnrtura orientada e coßI coglposição mineralógica sspslhantê

ao granltot quartzo, mieroelfnio, ortoclásio, oligoclásio, blot!

ta e horrrblenda. Há ocorrências esparsas de ¡ouseovita, clorlta e

epidotor e'ê segund.o GUIIIAP,ÃES (fg¡f t 23), ind'ica^n processo de

adaptação retro-metanórfiea. lstc granito-gnaisse se originou'5g

gundo o negpo autor. por granitização a custa de emanações nagmá-

tlcas que se f1ltrar4m atravé,s clas rochas preexj'stentes r Jt¡¡ta -
mente com ions de metal¡ e ruet¿r1óides, responsávels pelos filões

¡cineralizados. Não exister or pelo menos alnd'a não pode Ser verå
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ficacla conexão direta entre granlto-gnaisse e a Jazlda cle l{ogo

Velho.

Tendo o granito-gnaisse se fornado por granitização, d ben

possível que o prdprio depósito de ltorro Velho tenha origem seme

Ihanter por processo de j-ntenso metassomatismo' Corrobora tal

afiroação a ausêncla de uma roeha nagnática tfpica' O granlto- -

gnaisseteriaseformadopormetamorfisnogradualacustadeeng
nações rnagmáticas profundas, as q*ais transfonnaram por substi -

tuiçãor plagioefásios e ninerais fênlcos de rochas preexlstentes'

em mieroclfnio, quartzo e auseovita. As mesnag enanaçõeS' orlgl-

nalmente ricas em metais e roetaLóid'es r o0 enrlquecidas posteriog

mente através da percolaçãO pelas roehaç¡ preexistentes' penetra-

ran por fenctas e abertur¿rs das assim chamadas rochas encalxantest

determinando a f olruação do depósito de Morro Velho '

a ðlferença essencial poi:tanto, entre a hipdtese de granit!

zação e a teorla nagnátiea ortodoxa, está na origem das ernanações '
A granit ízação remove a origen das emanações para u'n ponto nals

remoto da crosta, enquanto a teoria clássica a localiza clentro -

do próprio nag!ûa ¿çranftico. Para a granitizaçãot os granitos e

depdsitos minerais, er,bo:'a sueessivos em sua fornaçãor são imãoe

pela origen.

Segtrndo B::ck¡-mil (lgf.,y I Lg4g, 42), a fonte das enanações -

se loca1 iza na prdpria roe¡a ail ja.cente ao corpo do granito em

transfor:nação. Segtrndo Barthr as emanações provirla'lo do 1íquldo

residual da ca.nada basáltj.ca abaixo ilo Sialr Qlle se encontra em

estado de solidifieação. De acôrdo com outros metassonatistas ?

HolneS por exemplor a fonte das ernanações situa-se a grandes prg

fundidactes, sem se indagar de sua origem prinelrat mes¡tro porque

qualquer hipótese nesse sentido possui ainda caráter purarnente -

especulativo.

pela gpanítização por6nr, 6 necesseírio o.ue se ad'etta dlfusão

clas ena¡ações atravás ¿as rochas maiS profirndast I'¡IIE vêz que a

pereolação como acontece cona á6¡ras subterrâneas de tnfiLtração t

Ou megmg gomo ocorre conr soluções mineralizadoras que atravessa¡l
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rochas superficÍais fendllhadas 6 diffcil de ser lnaglnacla. As -
rochas profrxrdas são pràticaroente isentas de poros e fendae i deÉ,

do à grande pressão hidrostática (ou petrostática) reina¡rte¡ As

fendas que por ventura se prod,rrzem em profundid.ad.e são ràptda^neg

te cicatrizad.as por plasticidad.e ou mesmo por secreção lateral.
as fend.as pfofund.as são instáveis tanto sob o ponto d'e vista ne-

câníco coto termodinâmi-co, e são por consegUinte de caráter ne¡g

mente transltório, Na formação pordn, cio depdslto de llorro Velhgr

as fenclag nals superficiais faeilitaram a ascenção das soluções.

Entretanto a difusão teve o maior papel nos processos netassonáti-

cos das partes mais profundas, proeessos êsses evldenciados pelas

texturas de substltuição.

O problena da rocha matriz eonstltul sempre enlgna en tô -
das as áreas que apresentam depósitos mj.neraj.s extensos e partl-
Cularmente profwrd.Os, ta1 como acontece em IvIorrO Velho r e na græ

d.e naioria ilas Jazidas profrurd.as do nr¡nd.o. 0 depdsito de KoLar ,

na lndla, á * dos mais profundos, não tendo sldo obsenrad'a qual

quer conexãO com o granito que oeorre nag proxímid'ades.

A jazida de Juca Vieir.a, Itilnas Geraisr eue possui caraete-

rfsticos nineralógicos e geológicos slnilares a l{orro Vel-ho (CUI

M¿ft-[gS e opgEt{HEIM t 1934, 43), apresenta lgualnente a mes¡na in
cognlta quanto à rocha matriz. Ocorre nas circunvizirùanças um

gnalsse granitizado ou granito-gnalsse eon peg¡Datitos cauli-niza-

dos, que indican atlvidade mapprdtiea na região, talvez responsá-

veL pela fornação dos fi1ões aurlfêrosr

A jazid.a aurffera d.e Passagerr geogràficamente nuito próx!

na d.e !.Torro Velho (Z f.n) parece apresentar rel,ação genética com

granito, embora a Jazida em o,ueetão deva ser consid.eracta tle. eaq{

ter hltlrotermal mais intenso, quase de natureza pegtâtítica. EII$

SåK (1898 , 44)r eüê estudou pormenorlzadar¡ente êste depdslto at¡l-

bul origen granftlea para Passagem, embora não terùra observado -
conexão dlreta eom o maciço de granlto que ocorre a I kn da jaz{
d,a.

fubora não possa ser evidenciad.o no campo relação direta -
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entre gtagito-gnalsse e os depdeltos fllonLalroE tte !{orro Velbo¡

t)arece fora de rltlviùa que o granito-gnaisset tenlra êle se origl!ã

cto ¡nr consoll.dação d.e r¡m nagnar tenha se fo¡natlo põr Slanitiøa-

ção, fol o responsável peLa fornação clo exteneo filão d'e llorro -
verbo. são obstante ocorra& diquee de dlabdslo¡ prdrlnos 8oÊ fl'-

lões, não parece que esta rocha terù¡a tlôo lnf1uência na minera-

lfzaçãor P'íncipalnente em virtucle ô? pequena poàsança ttas lntrrp

sões em relação ao voLune de nindrlo. 0 nagm gue gelou ag solu- '

ções ninerallzadoras deveria ser proporcionaLmente de vo¡¡me nab

Attenale, vla d.e regrar os depdsitos aurffeme são relaelonados -
com nagTas de natureza ácldaf raranente se assocl'anüo a DÊ8ûÊ8 -
bdslcoa.

.;..

B. INÍENSIDADE HIDROTENilâT DO

DEPOSITO

A intensldade hlttrote:ru¿rl. tle r¡n èepdsito, ou seJa a tenpe-

rahrra e a pressão hlttrostática reina¡rtes no amblente de forn¿ -

çãor porte ser revelada atrav{s cla conposição nineralóglcat da e.g

tmtura e textura d.o ninérÍo ¿ Qr¡a¡rto à eonposição nineraldgiea ¡

eão os minetals fndlces ou caracterlsdlcog que vão dete¡mina¡ a

lntensiatade rlo P.T. A plrrotita; a alblta, a sLd'erlta e a dolo-

nlta eonst!.tuem ninerals caracterfetlcos que faLa'n a fat¡or dç 1g

tensidade elerraila para o ambiente cte fonoação de l{Orro Yelbo'

lais nl¡¡erais pernlten colocar êste depdsito na classiflcação þl
poternal ou pirometassonática, âe acôrdo con a cJ'asslficagão prg

posta por I¡I$DGR$S 0gll, 20).

À estnrtlrra um ta¡rto 1*egU1ar do depdelto, embora não ða

fo¡na disseuinada, os proe€ssos de substlttrlção ao longp drae leg

tes calcárias preexLstentes perniten claselflcar o ôepóglto de

ÌIo¡ro Velho entre o tfpo hfpoternal e pi'ronetaseonátlco' Dentro

da fa¡ofLla hipoternal, tl[orro Ve]ho cleve aln<la sÍtt¡ar-se na tgna'

nedlana, pols são corùrecidas outras ¡nragêneses mlneraLs que ln-

d1e.n p.l. nsLs elevado sem chegar a ser o tlpo pegpatfticoo (eR¡f

FN, 1940, 1?).



:Éz_

A profundidade excepeiona]. d'a mJ.na, assim como a sua rela[

va eonstâncla em corirposição qu-fnica e rnineraldgica, vêm clenons -
trar que o depdsito d.eve ter se originado em grand'es profirndida-

des, onde o $rave gradienÈc rle temperatura perurltlu conclições

quase ldêntieas ao longo de grande distância'

A constância cie coraposição leva a crêr, alndar Que princl-

pios tte caráter neranentc ffslco-c¿r]-fmico ileve¡n ter governad'o a

seleção dos mineraj.s precipl-bados, muiio embora outras esp$ciee

ninerais pudessem se formar a par'üj.r da mes&a solução.

Segr¡do dados fornecidos por SC,ÏI!çARTZ Ogll, 45) I a pir"ro-

tlta pos$ri temperatlra d.e folnação ao red'or de 565s C' Porán,

quando êste nineral se encontra associado å pirita 6 bem prová-

ve} que a temperatura de formação se encontre llgeira'nente abaip¡

Considera¡rdo entret¿rnto a grande quantldade de plrrotita em Mor-

ro Velho em relaç ão a porcen'ba.gem d-e pirita, supõe-se que êste -
mi.neral peqì'rena ou nenhrrna influênc1a tivesse tido na temperatu-

ra d.e fornação da plrrotita, forma¡do-se esta mesmo a tenperatu-

ra em tôrno de 565e C.

A Presença rle

4r}eCparaaparte

A ausência cle wolÞsionita, nlneral
ten CaC0, e Si02 em contaf,s ¿sima d'e 500e

nann), vén delimitar ull ieto cie ! 5q0e C

fonoação do depdsito de Norro Veiho'

cu-b¿-inita indlce temperatura aproxfunaila de -
n¡"is superfleia.l da iazLda.

Comparando-se com outras jazid'as de ouro

do e no Brasil', á possíve1 verif icar que llorro

ções d.e P.l. nais suaves e ¡oo<leradas do que em

lar (fndia).

A eonoparação de Passageu com llorro Velho á partieuJamente

útif para a interprctação da gênese, porque esstas iluas Jazldas -
são bem próxinas , ai=6rn clc apresentarem certa semeLhança na comI4g

sição nlneraldgíca, e nas eondições gerais d'e gênese (origen grg

que se foroa quando exjg

C (equilfbrlo d.e crtruq
para a temPeratura de

semeLhantes no mqg

Velho reveLa cond!

Passagem e em Ko-
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nftica sem relação dlreta com o granito (HÌÍSSAK, 18981 44). A 4!
na de ?assagen poráno revela r¡aior lntensld,ade hidrotermal devido

å presença Èe tunnallna e pequena porcentagen tle pirrotital Pae-

dando ligeiramente de hldroternaL a pegmatftica.

A Jazida cle Juca Vieira se assemelha igualnente a d'e l{orro

Ve1hor pela composição e eonfigrrração geoldgica (CUtrunÃnSr L9t7 l

46). O nindrio aqul d coroposto ae arsenoplrlta, plrrotlta, Pirl-
ta, galena, esfalerlta, quartzo e calcopirita. 0 ouro se eneontlA

en grande parte nos sulfêtos, embora pequena quantldade seJa tag

bén lnclui¿a nas próprias rochas encai-xantes¡ constltuidas por

xistos e fiLitos d.a série l{inas. A doLou¡ita constitul parte lm -
portarrte da ganga. 0 teôr rnéd1o de Au atlnge 1 g/ton.f.

I

I
I
¡

t

0s diversos dados geoldgieos parecem ser concord'antes €Itt -
indlcar tenperatura de I 5OOc c para a formação dos fiLões ale

Morro Velho, assin eomo pressão eÌevada. Dura¡te a ascenção1 tO-

davÍa, o P.1. ¿as soluções sofreu r¡¡n gradlente deseendente e prg

g:ressi.vo, não apenas en consec¿uência do calor perdldo atravás

das paredes ¿as rochas encaixantes, como tambóro pelo abaixamento

ile pressão devido à rerlução d.e profr:ndidade. Consid'eranôo porén

a constância de courposição e d.e textura do mindrio, conclul-se -
que as soluções mineralizadoras deveriam ter o seu 3.n. en nfvel

elerrado e quase constante ao longo d.e tod.o o percurso do f1lão t

apresentand.o gradiente pouco pronrrnciad.o, devid.o a grancl'e profug

dldade ûe formação do depósito. Segund.o GRAîON (L93r, 47)r Qu€ -
tarnbén estudou a iazida d.e liorro Velho I Por comparações eon og -
tros depdsltos de origem senelÌrante, chegou à concLusão de.que o

depdsito de lior¡o VeLho fortoou-ge a urna profi:ndid.ade d'e 20.000 n

aproxinad.amente .

Àdmitindo-se a densldade nédia d.a crosta sobreJacente corþ

igUal a 2 ,5 t/ø3, a pressão hidrostática pode ser calcul'ada Be-

Io produto entre a profund.idadc e a d'ensldader or seJa 5.000 -
kg/cnz ou, seJa, aproximadaroente 5.000 atm., pressão esta gue dg

ve ser acresclda alnda peLa ev,antual presença de gáses Qü€ rlor -
malmente se d.esprendem d.urante ¿i aseençäo do llquido rolnerallza-

dor.

----.--



l.Generaltdades

A ¿eposição dos mineraÍs de um veio nlneral é condleionatla

por fatores tals como composição qufnlca, concentraçãor tempera-

tura e pressão da so3-ução 'Sornadcra. Para lnterpretat a gênese tle

r¡n depósÍto nlneral 6 necessárior antes de nais nada, inyésttgar

. ,"qågocla ou paragênese dos diVersoe nlnerals fo¡:naclos,

para a deteroinação at següêncla dos nineral's ttêete depds!

to I procurou-se seppre que possíve} fazet a obse¡¡vação ôos contg

tos geonétricos entre os urlnerais, e estabeleeer agsÍm a aJrtece-

ilênCla ou subsequêneJ.a dos componentes aos parest cono recomenðg

do por BAgTIt{ (fg¡f, 48) e EÐ1¡ARDS (fg1r 49). }fi¡-ttos casost etr-

tretanto, não pennitlra^m obsen¡ações ctlretasr Por inexistlren os

contatos teòricamente possfveis ou por ser remota a probabll'ltla-

d.e cte ee encontrar o contato d.eseJad,ordevld.o à pequena porcenta-

gen d,e r¡n d.os minerais do parr o0 mesmo de a^mbos' Porén¡ relagõee

lndiretas estabelecera^m satisfatòrianente a posição do mlneta'L -
dentro do esquena geral aa seqüêncla* a qual fof., por cons€$ül¡-

terdeteruinada graças à soma das sequências parclais obtlclas'

0s segui.ntes minerais abaixo enumerados foran lenad'os €o -
conta no esquena geral aa s"qüêncla, uuito embora se encontrem

en menor porcentagem outros mlnerais cte pequena inportância ¡nra

a gênese, devldo ao cardter acessdrio. 0s minerals conslderacloe

são: alblta¡ âreeoopirlta, ealcoplrltar carbonatosr ourot plrltet
plrrotlta, e quartzo (ord.enad'os por ordem alfabdtlca)' Constitnren

olto nineraisr Qlre combinados aos pares, fottecero 28 possLbllldå

ctes ¿e conbinações nateurdtlcas, ailiante cllserininaclas3

alblta-arsenoPlrlta
alblta-calcoPlrita
albita-carbonatos
aLbita<uro
albita-Pirlta
albita-Plrrotlta

n
SEQUE}TCIA DE DEPOSTçÃo Dos MINERATS
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albita-quartzo
ars eno P irlta-eal coPi rita
ars enoPirita-carbonato s

arsenoPirfta-ouro
arsenoPirita-Pirita
arsenoPirita-Pirrot 1ta

arscnoPirlta-quartzo
ea1 coP 1ri'r'a-carb onatos

calcoPiri'r;a-ouro
ealcoPirita-Pirita
ca1 coPirlta-Pírrot ita
caL e oPi- rita-qrrart z o

carbonatos-oufo
carbonatos-Plrlta
carbonatos-Pirrotlta
earbonatos-quartzo
ouro-Plrlta
ouro-Pirrotlta
ouro-quartzo
Pirita-Pirrotita
Pirita-quartzo
Pirrotlta-quartzo

Não obstante o id.eal fôs-oe determin&t a ordem cte t6das ag

seqüências parciais acima enq'merad.as t ne6 sempre isto fot poesf -
vel, principalmente para os casos d'e ninerais pouco frequentes cg

mo o ouro. Se pelas probabilidad'es, é extrenamente diffcil a Locg

lfzação de rln grânulo de o1¡ro en secção poliôat Çlue se dirá tta p49'

babilittacte de ser encontrado alén do grânulq t um contato con de -
temlnado mlneral. Àinda que fôsse possfvel a obsenração de tal -
eontat' serla inpossível r¡m contato de climensães satisfatdrieg'

2, S e q rl C n c 1a s P a r c I' a L s

Das 28 combinações natenáticas teòricanente possfveist sð -
nente foran verlficadas em lâninas delgadas e secções poLirlas '16

eonblnações aos pares, as quals pordn foran suflcientes para a ôg

terrinação do esquema geral do diagraaa paragen{ticot nostrado nO
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fln dêste caPltu1b.

Os segulntes contatos fora^n observados:

4ç alblta-ouro
b. albita-Plrrotita
c; a}bita-quartøo
d. arsenoPirita-ouro
€¡ arsenoPi¡1¡¿-Plrlta
f . arseiroPirlta-Plrrotita
I r arsenoPirita-quatt?'o
h. caLcopfrita-Pirita
i. caleoplrlta-Pirrotita
J, carbonato-Pirlta
k. carbonato-Pirrotlta
1r carbonato'quartzo
rlr ouro-Pirrotita
ÏIo Pirita-qrrattzo
oo Pi'rrotlta-guartzo
Po Pirita-Plrrotlta

a. a l b i t a - o u r o. Eìnbora pareça Ìraver r¡¡na reJ.ação -
genétlca entre o nj.nel'aL albita ou entre a conposiçäo aLUftiea ilæ

soluções ninerallzadoras d.e Morro Velho (el¡f¿en¡n' 1940t 50)'não

fora"n verlflcailas relações geonétrlcas entre os dols nlneralE' IÊ'
n

to em corre"qüênc1a cla escassez do ouro vislvel, dlnlnuj¡do â p¡o-

babflldade de-se encontrar una a^mostra de contato, o qual sònente

podêria ser verificado por exceþcio¡al âê&eÖr

PeLas relações ffsico-qufrdcas e ainda por comparação co6 -
outras Jazlttas semelhantes na gênese, u 

""qüêncla 
nal's nrov{1ef 

-a
ser atrÍbulda em l{orro Velho, é a L b i t a - o u r ot sequâncl'a

que não só poderá ser comprovacla inùlreta'nente pe10 estuðo dae sg
n

quênclas parciais ùe outros minerais, como está nais de acôr-ôo -
com os preceitos ffslco-qufnicos até agora estabelecldos' Para Os

minerals das jaziðas hldroteroals (¡OmnpSr 1954 , 49r PP' 156 e -

ú7). 0g silleatos, vi.a de reg:ra, se forua'm no tnfclo clo proceeso

hidroteroa1, enquanto os elementos natLvos são oe últinos nlneraË
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a sereB preelpltadost

b. À1b 1 t a-p i rro t I t a' Asflgs. L6 e'17 e -
a fotonlcrogr:.üå - fortrecem lrna id6ia. Berfeita sôbre " u"qüêttc1a -
parcJ.al dos dols minerals. em questãa. A pirrotltarln¿iscutlvelneg
te de geração posterior substitul a aLblta ao longo dos boralos(fg

tonicrografla t2 e figs. 16 e i-'l)r como tanb{n pelos planos de clå

vagem e de contato Por geminerçâc.

Não parece ter havid,o srr.perposição neste caso t slas pelo cog

trárlo, á prorrável que os perfod'os de for¡oação dos doie minerals

tenha^n sldo relativa¡cente distantes. A pirrotlta se inflltrou e
ú

substltulu ao Longo dos camlnhos de ¡nais fáciI acesso. A sequêncla

pareiaL é a I b i t a - P 1 r r o t 1 t a'

". 
å 1b 1t a - qua r t zQ't AfotonicrografJ.aLs llr¡s-

tra ben os contatos geométricos necessários entre albita e quartæ,

para a dete¡ninação da seqúência d.os dois mineraist A alblta se -
encontra.corrOfda pelo qqertøo ao longÞ dos bordos¡

¡t-
â seqüência parcial 6 a L b i t a - q u a r t z o¡ parecen-

do, entretanto, haver ligeira superposição na fornaçäo dos doLg -
minerals, cogo ilustra o diagrarna paragenétlco parclal abaLxo:

alblta

ouartzo

A ldéia ila superposição fundamenta-se ep alggns tnutr¡al

boundarlesn obgenracLog entre aLbtta e quartzo.

0 perfocto d.e fomação albltica 6 nais curto en relação ao

perfodo do quartzo, não tanto'devldo a um abalxamento rápitlo ita

temperatura e pressão durante a formação lnlc1al clos fgõesr naE

princlpa1nente devldo å exlgua qr:antictatle de alblta ou naterial -
fornaclor, exlslente na soLução ninerallzanter êB relação å quant!

dade d,e sflica.
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FOÎOITTICR0GAAI'Iå 12 - Substituição de plrro-
tita (pirr) sôbre albita (ab) ao longo d,os

bordos e eliva¿¡ens. (qr) - quartao, (cb)

carbonatos. Nicois clesc::uzados.

FOTOMICBOGRÁJ'IA 15

entre albita (ab) e

erttzados.

- Re1ações texturais
quartzo (qu). Nicols
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FfG. 16 - Ðe.sor:rho d.e -ùrÀc. lânina d.elgada exi
-bindo o$ contatos albita-pl_rrotita e quår_
tzo-pirrotita, denonstra¡rclo a sequência pa.r
cial ab-qz-piru.

-7Þ

FIG. n - Contato albita-pirrotita, ¡oostran
-do a substituição d.e pirrotita s6bre albl_
ta ao longo dos bord.os e cLivagens.
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d.ArsenoBfrlta-oo"o.0ourovielvelâ.pâr€r'
cesobafor^nad'eilhotasdíufnutasnointeriordoscristalsde
arsenoplrlta, tenclo se foroado por preelpltação <lireta da solução

que se tnflltrolr nas fenil'ae d.os erlstais de arsenopirita, nolsal-

nententrltofraturad.os,ouaindaporexsoluçãodlalsenoplrital
que pod.e conter átonos de ouro sob a forna de soJ'ução sólt¿a É

(nor*¿nog I rg54r 49).

fu alg¡¡r¡s casos foram observados grânulos ile ouro eitr¡ådoe

nos bordos clos cristais de arsenopirita'

n

.AsequênclaparcLalparecetersict'oarsenopirlta
o tl I or Qr¡anto ntrÍto poderla ter havido slnultâneidade no câgo -

de exsoLução e assim ¡neslflo par¿ o oì'1ro lnvlsfveL' serla 1r eontra

as regras. e postulados ffsico-qufmlcos a dedução cle * 
'"q'lêncla

contrdria.

oseguinteiliagranaparagenétieopoderlailuetrarbemeEta
tl

sequêncla Parclal:

. ar-s.eqoP:tgitq

ourS-

Oprocessocleexsoluçãosgriaresponadve}pe]'aguperposlção
esquenat izadr. no diagra'¡oa aclma '

eo A r s e n o p i r i t a - p 1 r 1 t a' 0e contatos entre

êstes tlols minerais d ao tipo ¡rmr¡tua] bor¡nôarrêenr sendo diffcll.

deterninar a precedê'cia de qualquer dê1es' Ambos são ittlomorfoe¡

os eontatog com outros minerals são em geral' retos (contato â1S€-

noplrita-gangarPorexemplo)'nascomoscrlstaisÖe'pirita'osÌ
¡aites são em geral ondulados (v. fotonLcrograf1a 14)'

sònente em algtlrs casos obsenrados forarn constataclog crlg-

tal.s cle arsenopirita lncluiilos eln pirlta (Cl¡l¡neOt 1948t 16) r tn-

clica¡rcto a sequgncia a r s e ï1 o p i r i t a - p l r i t ar
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FOEOIfiCP.0CRAFIA L4 - Secção polida do miná-
rio, mostrando os contatos arsenopirita
(asp) - pirita (pi.r'), plrita - quartzo(qz)r
pirita-pirrotita (pi:r:r), e arsenopirlta
pimotj-ta. Nícois clescruzados.

FOîOMICROGITAFIA 15 - Secção pol,lita mostr.a¡-
do pimotita (pirr) infiltrando-se em u¡tr

cristal de arsenopirita (asp), por substi-
tuição posterlor. Nicois descruzad,os,
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FOTOMICROGP-A.FIA 16 -
-do pirrotita (pirr)
ao longo dos bordos

Nicois cruzados.

Iâmina delgpda mostrast

srrbstituindo carbonato

e planos de clirragem.

FOBOMICBOGRA¡'IA L7 - Agre€pdo de earbonato

(eb) exibindo substituições por pirrotita
(pirr). A substituição em certos pontos foi
tão intensara ponto cLe fornar llhas de ear-

bonato. Nicois clescnrzailos.
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çao

Uroa superposlção deve ser atritn¡i'la
dle anbos os ni-nerale:

arserloPlrita -

plrlta

Os contatos entre êstes Cois minerais são relatlvanentê 
"4-

rgsr devido à pequena porcentagen de ocorrêncla cle amboe no nlnd-

rio.

^9^n.|rlta-olrrottta.Afotomi-f. ArsenoPirlta-Pll
crografl a 15 demonstra claramente '.as relações entre êstes dois

mlnerals'Apirrotitasubstituiuoscrlstalsilearsenopirltaao
longo clas fraturas e planos de clirragem'

A substituição foi parcial e pouco lntensa' Não se obsenra-

ram texturas do tipo rtÊea -island'rr, tfpica de processos netaesOq{

tlcos de grande lntensidade. Ainda 6 conselqailo em utrLtos casos O

ldionorflemo. J.osangul,ar caracterfstíco dos cristale r8nbicos ùe

arsenopirita.

É prorráve1, que o caráter pouco intenso da substitufção gE -
bre os cristaís de arsenopirlta seJa devid'o ao fato ôe serem en -
contrados no ninário outros mlnerais nals favoráveis e suseetf

veis à substituição pela pirrotita, tals cogo os carbonatosr e m99'

Do o prdPrlo quartzo,

n
A sequência parckaL é aquf a r s e n o p 1'r I t a - p I 11

r o t i t a, não haventlo lndfcios cle superposição'

' 
- o ô n /,ì n { r ì t e - o u a r t 2 O.oe llnltes eg8¡ ÂrsenoPlrita-qu

tre arsenopirita e quartzo são segilhadoe, estand'o O quartzp -
substltulndo os crlstals d.e arsenoplrita, antes idlonorfos e a€p-

ra corrofdos nos bordos.

O serrllhamento é nais acentuad'o na dlreção dos planos cle

cllvagen d.a arsenoPirlta.

-?t-

aog Perlodos de forna -
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'''iana¡oløl â 'genoPirlta-A seqüênci.a ParctaL 6 Portanto a Í
quart zoe

h. C a l c o p i r i t a - p i r l t a' A quantldade ôe cal

copirlta na iazíãa de }iorro Velho á extrenanente exígUçtesta¡rdo -
Êsse nineral en fntima assoclação eoü a pirita' A caleopirlta fog

na lnvariàvel¡oente espácies de. ¡::reolas de substituf ção ao retlor

dos erlstals de pirlta (v. fig. 18)'

As evj.itências texturais perni'ten concluir que a ca3'coplrlta

se formou d,epole da plrita, compro\¡ando a sequênc1a parclal p | -
r1tâ-calcoPirita'

1. C a 1 c o þ 1r I t a - P i r r o t I t'

tB tl,ustra as relações entre êstes dois minerais.

ondulados do tipo ilmrtual bound.ari€gn r . lnùieand.o

perfodos de formação dos dols minerais. Porán há

plrrotita:

oirrotita

calcoPirlta .

r
. Seqüêncla parciall p i r r o t I t a - c a 1 c o P I r I -

ta.

r r l.¡ ^ yr q t ir e - n I r 1 t a. Os contatos são segl. Carbonatos-Plrl
rllhados a onduladogr semelhantes aos observados entre qqartzo e

pirita (V. fig. 19). Os carbonatos são de geração posterlor¿ 9e -
n

qüêncta parcial! p i r I t a - c a r b o n a t o so

k¡Carbonatos-plrrotlta.0scontatos-
geom6tricos entre êstes- dofs ninerals säo nunerosost pois ambOe

.são abwrtlan'çes no ¡nindrio. 0s eontatos Eäo onitulados¡.a plrroti-
ta engloba . . nrlcleos ou i1|ras de êarborratos (tig¡ 20). As foto4!

erogfafias l6t1? e 18 J.1üstf¿n beb as relações entre plmotlta é

carbonatos¡ mostiand.o substltulçöes de plrrotita ao longo tlos bo¡

èos e plaíos de ê11vagerh do carbonato. Ihrtretanto, e!0 outras lân¿

Br A nesna flg'
0s contatos säo

superposição nos

precedêncla tla



l¡LG. 1e - Crís'bais
Ia substi;tuição de

copirita (cp).

-BO-

cle pi¡ita arredonclacloe Be-

pirrotita (Pi¡r) e de eal-

FIG. 19- Crl'g'bal de

pirtta (Bir) subs

tltuido Bor earbo -
nato ao 1on4o dos-
bord.os.
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ÍOIOIvIICROGP.¡\I'IA 18 - Iáni¡a ôelgada uos-

trando a sut,sti'buição cle earbonato (cb)

Bor mi¡reral- netáIlco (provàvelnente Bi¡-
rotita ( Pir¡: ).
O ]-oou

ffi,r?t
)L?-t
sïç,h

}.IG. 2A - Conta-
to carbonåto
pirrotita.



nas ou 
"""çóäs 

pollðae 6 ¿13lc11 reconhecel a preeedênela

quer ctog dgfs mlnerais. Deve-se ¡ por eonsegUlnte, aibnLtlr

superposlção nos perfod'os de ilepostçãor

carbonatos

ll .

. A sequgncla parclal é: c a r b o n a t o Ê - P 1 r r o t 1-

ta.

I, C a r b o n a t O s - q u a r t Ø Qt oS COntatog entre -
carbonatos e quartzo ]e1¡a¡o å conclusão da seqüenc|¿ carbonatgg-

quartzor eg algunas lâmlnas de3.gad.as I seeções po1'l'dae, cono llrrg

tra,n a fig. 2t e a fotoraicrografia 19. Na f18. 2l vê-se o quar+zg

penetrandtO pelos planos de cllvaggpr reall'zando traballro de enrbed

tulção. Na fotonierografia 19 os borilos clo carbonato egtão sendo

corrofd.os peLos cristais de cluartzo d.e geração posterlor.

& outras seeções, entretanto, u ..qüêncla revel'ad'a d exatg

mente eontrárla¡ ou seja¡ ellartzo-carbongtoà. A flg. 22 exlbe crlg

tatg de qr¡artzo sendo subs'l;i'cu-id.os por carbonato¡ o {ua} chega e

englobar os grânuloe de qtrartzo, forma"ndo o tlplco âspecto textu-

ra1 neea-ig1anä0,. O üesno 6 clarar¡ertte ôenonstratto pela fotonicrSl
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cle quâ!
ligelra

grafla 20. 0s próprlos contatos poliédrlcog entre og

nuloe d,e quartzo, poclen ¡aultas vêøes ster preserrrad'os

processo da substltuição.

0e casos observailos eoncluøem a esta lnterpretaçãol o quartæ

deve ter tltlO perlodo reLativamente longo de fornaçãor o qual' se

estendeu de rrm d,ado momento, anterior ao lrrfclo da foræção ôos

carbonatos, e prosseguiu apds a preclpltação de toclo o earbonatg

das soluçõeg. Êste fato d comr¡m entre os ml'nerals hidrtternale I

send.o naÍs fre{üante aLnda com o quartzor ulr¿ vêz que as.soluções

mlnerallzailorae säo, vla de regra, rlcas en sfLlca ]lvre'

clsa
0

do

segulnte d.iagrana Paragenátlco
que derra ter oeorrido entre os

dlversosg::::::::::::::::r!

cturante o :

parclal fornece idála Pre-
carbonatoÉt e o qlrartzot
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3IG. 2L - IrÉi1þa-
ção " substituição-
d.e quartzo (qz) eo-
bre d.olomita ao 1on

go d.as eliva4ens. A

pi¡rrotita (Pl¡r) dg

nota tanbén sl¡als
de substi-tuição so'
bre o carbonato.

I,'IG. 22 - Garbonato
(aolonita) substl -
tuintlo quartzo (qu )

d.e ta1 uanel¡a a

cLeixar ilhas dêste
rilti-uo mineral.

Qzì
I
t

I

O looÞ-
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FOÎOMICROGRAI'IA 19 - Lâ¡rina delgada mostran

-do relações de contato entre carbonato (eb)

e quartzo - (qr). lextura suturad.a d.e su]
fêtos - (suf) nos carbonatos. Nieois emza-
dos.

)

FOîOIÏICR0GRAFIA AO - Ithas de qrrartzo (qu)
englobad.as por carbonato (eb). Nicois d.es-
c:rrzad.os.
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oua'rtzo

cqrbonatos.

Ðrtre oE próprios carbonatos deve ser estabelecida certa sg

qåêncta, entre as cliversas espácies. Sònente fol posslvel verlfl-
car a preced.ência d.a ankerita (ou dolonlta) et rel'ação à slderlta,
que possl¡l fornação posteriorr posslveLnente sucessina ainda à p:f
rotl.ta, u¡a vêz que a siderita 6 ord.inàriamente clesprovida de'fn-
clusões ou penetrações do sulfêto d'e ferro.

D¡ o u r o p I r r o t i t a. Fora^n obselîvados gtrânu -
los d.e ouro vlslvel en p{¡¡et1ta (clunncor J:g4?, 16), provàvelne4

te locallzados nos bordos dos cristais de pirrotita.

A seqü,êncÍa parciaL ál p i r r o t 1 t a - o u t o.

¡¡ P 1 r i t a - q u a r t z o¡ Os contatos entre êstes

dols ninerais são retos e angtLl-ososr eomo il"ustra a fig. 21,- L

pri-neira imFressãq obtida do exame das secções polldas, indlca a

precedência da piritar êB virtud.e do eardter acentr¡ad.amente 1d1o-

morfo da pirita sob for"roa de cristais Ae Mbito erfbico.Outrae s!
tuações, entretanto, na nesma secçãorrevelam dlgestão pareial d'os

crietals de quartzo por pirita. Apesar de ¡ouito fraturadosr os :
crlstals de pirita não mostram substituições ao longo d.as fendas.

Þntre plrlta e quartzo deve ter ocorrid,o fenôneno idêntico
aO obse:¡rad.O entre earbonatos e quartzo, Eouve ao megmO. tenpo prg

ce¿ênela e suUs"qrlêncla da pirita em relação ao qrrartzo. Este fa-
to ta^nb6n pod.e ser explieado por perfodo mais Longo de foinação -
d,o qr:artzo, d,e acôrd.o eom o diagrsrra paragendtico abaixo:

Piri.ta

oo P 1 r r o t i t a - q u a r t 7 oo 0s contatos

ov¿;rtzo

sao ondu



FIG. 23 - Desenho nos-brand.o o contato entre
pirita (pir) e cristais de quartzo (qu).

-€6-

FIG. 21 - Seeção

-d.o as relações
grrartzo (q,z). A
nulos d.e quartzo
interstíeios.

polida do nlndrlo, mostra¡r
entre pirrotlta (pirr) e
pimotita subetltui os grâ-
pelos bordos, fraturas e
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FOîOMICPOGAÀI'IA 2t - Pirrotita (pirr) subs-
tituind.o q:uarLøo (qz), notanclo-se elaranen-
te r¡¡na ilha d.êste nineral e!0 um canpo cl.e

plrrotita. (cb) - carbonato. Nicols d.esct:u-

zad.os (fânina delgad.a) .

FOIOMICNOGNAT'IA

tre guartzo (qz)
cnrzad.os (rânina

22 - Relações
e pirrotita
delgada).

texturais en-
(pirr). Nicois
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lantes (f1gs . 24 e 25) ¡ pordrn apresentan em certos easos unites

retosrQllêdenrr¡clancertoiclio¡oorfismod'apirrotita.IlhasrgIul-
nescentes de q'artzo são encontradas (fotonlcrografia 21) no in -

terior da pirrotita, revelanclo que êste nineral se formou'por rl&-

ttËo, tend'o eubstituå'do o qtaart'zo'

Nafotomierografía22vê-seainilaqueapirrotitâCofroeü-
os bordos dos crlstais de quartzc por substituição'

ll-tL*ir¡nt
Seqåência parciali q u a r t z o' p i r r o t L t a'

p.?i.rita-ptrrotlta.Afig.26nostraapiF-
rotlta penetrbndo os bordos dos cristais de pirlt?, intlicanclo a'

rf

s"qü.eneta parcial p 1 r I t a - p i r r o t i t a'

7' D Í a g r a m a P a r a I e n 6 t 1 c o

?el.a conpilação dos dad.os ôas 16 seqilências parc1ais acfna

iteterruinadas en râ¡oinas del¡çactas e seeções poriclas r Por melo d'e

contatos geonftrieos diretos, chegou-se à conclusão do seguinte -
rtlagrana paragen$tico gei'a1 ptrra os B ¡oinerais principais que ocog

rem no ralnérÍo ile Morro ïelho:

å,lbita
Arsenopirita +
Pirita
Carbonatos

Quartzo
Pirrotita
Calcopirita
0uro -s9.1:. åo!. go!'-sgLt .- - Au

P.l. decrescente -------4

4. Conclusões sôbre a

¡t

sequênc1a

Tlnbora a sequência de deposiçãc clos mlnerais terrlra sitlo de



3IG.25 - Contato P1ì'-

rotita-quartzo. (Birr )

- pirotita, (qu )

qtrartzo,
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U'YYUI'I'
I

úYUvYur
oir.úY-vvYt

YYV-TYt,

YYtftY

ÚYYYY
T,VVYY
Dir.rYYY

,,,t'i'l
Yrtt,t,

!'IG. 26 - Gontato Pirl-
ta-plrrotita ¡ mostra¡¡do

que a Bluotlta (P1rr)

substLtui r¡m crlstal- cte

plrlta (Pj-r).



terutnacta con auxfl-io de eritdrios terturals, " ""q'!ê'"cLE 
¡& tet i

estaber.eclda, foi controlacta à luz dos conhecimentog geqló$cqs"-'ì*

J.ndi'retos,ouseJa,à1uzd'cspostu1.adosquedítanascontËções;
ffsleo-qufnicas ôe formação dos nlnelals. llals postulado" {& s',,
tificados por dados de obserlraçäo elo roclras e mineraie¡ " *t181i:....

nados por investigaçães da slntese artificial cle nlnerals en laüg

ratdrio. lfuito embora algUns mi:ieraLs seJa^n poucg exigentes e 'Ag

fornem sob conttições flsico-qufnieas varidvels, outras entretatrjb,

são ben menos elástlcos e se d.epcsita.n exclusiva'mente qr:a'ndo itetEi'

mlnadas condlções bem definidas d.e tenperatgra, pressão e COnOeF:¡¿

tração forem plenamente satisfeitas'

0 crttário obJetlvo do estudo nínucioso ûog eontatoa lpd'e - i

lnduzlr a êrms ðevldo å introdução tle fatores estranlros ¡ ta1 co- 
r

no a força de eristallzação que ôá caráter ldlonor.f,o a deterol¡s- 
,

dog mlnerals, embora seja:n êstes cte geração posterior¡ 
I

oemineraisfornad'osporpree1p1t"naodasso1uçõesE1nerarå
zadoragnemsemprese1oea1ize,mexata^mentenopontoemque9€1/ê-
rificou o fen$meno da precipitação. Podem ser clesLocados. e artóa- ¡

taclos pela prdprla velocidade da eorrente nlnerallzaclora' hbOæ

esta veloeidade seJa de va.lor negliglvel, as partfsulas de preel-

pltatto eão também extrernamente exlggas em sug's ili'neasões ' 
se¡¡clo -

fàqiJ-nente tra¡rsportadas ainda q1¿e por cor'rente de fraca lntensl-

d,acte, DOUGI¿AS $g45, 5L) chegou a ea1cuLar, en função clas d'lnen -
sõee das partículas encontraclas nos depósitoe mlneraJ's, a vel'oc1-

claðe necessária para gue um ¡oaterl,aL em suspeneão f6sse carregadO

de r¡m ponto do filão hidrotennaL, cá1cr:to êsse baseado na lel' dle

gtokes. A estl:utura bandead,a Ou f1.tada, obàerrratla em certoe f11õæ

hidrote:nals, principalmente naqueJ-es suJeltoe â fomação por prg

cesso ðe preenehimento, veEI conprovar a lnfluêncta ae tals col!ìre4

tes ou rtfl'wsr nas soluções nj.neralizailorag.

h Morro velho, onde deve ter prevalecido o proeesso da subg

tltuição o nflo¡¡r não representou papel cte gfande influêncl'a tlâ -
gênese {o ctepésito, embora seJa fator a ser eonsiderad'O, pots não

obstafite a substituição terrlra siùo d'oninante, foran verifleados -
casos d.e preenchlnento evidenciaôoe por algqrnas estluturas flta -
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ôae e cnistrficaçäesr

o processo de substituição foi 1-ento ¡ terrdo se realizado -
por difusão atravds dos espaços intergranul-ares' lendo sido perl-

fárÍca, a substitulção se efetuou de fora para clentrot fato compp

vado peLas texturasi que mostram estágios sucesslvos do proCêggOr

Geralmente, a substltr¡ição ten lr'rgar quand'o säo raros os êSpaços

vazLos, couro acontece nos depdsitos de grande profundiclarlei e quæ

dO näo são envol,vidas grandes nruclanças de volume do ninerg'l subg-

tltuldo para o mineral substitu-inte. (¡,$lDcngt i l9"r 20)¿

Consfderanðo que o n$todo geonétrico dos contatos pocle se

tolnar falho r Principalroente quando se trabaür'a exclusiva¡oente -
com .¡na secção, procura¡ros obseryar vát1.as secções polldas e lân!

nas delgaÖas, prineipalmente nos. casos l¡¿ig duvidososl eomo nag

relações de quartzo e carbonatos. O exane ôos eontatoSr apenas tlo

plano da secção, sen a obtenção cta.vlsta espacia1 ttos llnites po-

tle l¡duzlr a falsas interpretações'

å deposlçäo dos minerais segue, via de regra, deternlnacla -
ll

seqåêncta, não significand.o pordn que oÊ¡ minerais tenltan eê $êre-

dO exclusi'ya.mente nos períodos estanques a êLes resepailos¡ E¡c18-

tem qrrase sempre .uperposições, cujas extenåões entretanto são de

dlffciL d.eteminação.

rem em urta jazlda, ðeter"rninadð eon auxflio

cogr não foge e neut deve se afastar uuito

C0¡

ll

0 esquena geral da sequência clos diversos

SUrLrlR (tgZz, 52) t em trabaLho sôbr" u' 
""q'lêncLa 

en velog -
hidroter.nals, foealiza¡rdo relações entre as soluções mlneraLlzadg

ras e roctras encaixantes, estabeleceu una a,npliação clas reações -
en sdrie d.e Bonen' Para BUîLERI as reações en sérlet contint¡a,m I

nas soluções hidroternaís, como extratos dlferenciados clo mgpa -
inieial. " " ""qüência 

geral dos veios lr1ôrotemaÍs eerla! qìrartzor

sulfatos, carbonàtoç, e sulfêtos, compl-etancio o esquenâ ðas roClræ

nagodttcas de Bowen.

d.os

do esquena ffsico-quín!

¡nineraie que ocoE

contatog geomátri-
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Anallsando o dlagrama paragenátlco dêste trabal'ho ¡ cleternl-

naðo pelos contatO8; notanoo"concordâ¡rcia com aB llnbas gerals de

BUT1ER. Conclui-se que * u"qrlerrci"a en Morro Velho foi no¡nal¡ não

tenao ocorrldo reeorrências importa'tes cle mlnera1l2ação¡ nen tão

pouco interr¡aIos sem nfneralí zaçã'o '

..:.

A nlnera ltzação eu lvlorro velho se verif,icou +segurdå-å ag

posição das rochas da sérle l1inasr Pois og veíog estão encal'xaôos

no nelo ilestas foruações. ú ¿iflefl porén precisar se a n1nerall-

øaçã,o fol.pf6-,ou post- s6rle Itacolonl, sobreJacente algonguLana

da sdrte lIlnas.

A gênese d.e llorro velho d'eve estar relacLonada eon os novl'-

mentos ôlästrdficos huronianos, ou com Os dlastroflsmos penoquea¡Il

tanbdn responsávels por lntnrsões rnaggdticas¡ itobranentoe e meta.-

norflsno da sdrie ltlnas. A mineralízação lenoqueana atlneÉ* lgual

mente outros pontos rda. nesmil sárle, resul'tand'o depdsitos netdg -

egs se¡nelÏranteS, tanto nineralògiealrcosg estruturalnente I eomo ag

Jazlttas d.e Juca Vlelra, Passagen e Raposos'

En virtutle ila mineral-izaçäo ter sid'o-Jrosterior às novinentg

ções do algonqulano, os velos não foran atingidos pelo dlastmflg

rror pols os mlnerais não exiben, en cardter pronuncLado' texttrras

eataclástleas de esr¡¿galnento. As pequenas fraturas que se notan -
nos crletaLs de pirita e arsenoplrlta não Justifican gran'tes nov!

nentaçõee, nas adnitem movinentos de ajustanento de pequena lnteg

sldade. '

Os filões d.e Mo¡ro Velho se classiflca'n entre os d'epdsltos

velhos, fonnaclos no seio de roehas a¡tlgaa, fato ben compror¡ado -
pelo seu cardter hiilroter^na1 lntenEo e pela qr¡aliclacte de Jazlôa '"

prolèvelmente ngtranfticã"r isto 6, provenlente ðe soluções èe

nagp¡is dcldos (eranfticos ou granodlorftieos) r oü provenlenteg tle

erna^nações qlre atravessaram grande pacote de rochaa e se enrlquecg

D. IDAÐE DE MTNERAI,IUAçÃO



ra¡o ôe solutoe ¡oetállcos

nanclo da neEma rnanelra o

D. ¡iArunEz!. Ð.¡ts sol,uçõE$ FOH{ADoRAS

l.ConPoslção qulmlca

A cOnposlção o¡fnica clas soluções forrradoras potte ser dedu-

zldar €B grançte parter Pela constituição ntneraldgica dos filões'

como ta¡obén peLa alteração ilas rochag encalxantes' As soluçõee qt

neralizacloras deviam conter originalmente Os segUintes cOmpoStog

qufroicos principalsl Hao, H2S, l{arS, Ka9, Naa0o, ,Vot' 
alunossilå

catos alealinos, sfucã, " ãuau. ñ", Grl, Àu, !g è Asr.sob a forna

de lons ou conpoetos qufrolcos de g¡an¿e lnstablllclade'

¡ {gua d conetituinte nornal ctas soluções hldrote¡maisr e

suå ptesença é 1ndicada por ninerals hldratados como sericf,ta' de

ocorrêncra rreqüênte nas rochas encaixantes de Morro Ve1ho'

0s sulfêtos aleallnos, KzS e Na,g' como tambén o áeldo 8r¡1-

ffdrlco, Hzs, deviam estar presentes na solução, não s6 devldo à

ri.queza d.e eultêtos na J'a,zída' como lgUafuoente pela inportânela -
d.os sulfêtoe alcalinos como solventes e transportadores clos eulf!

tos netál1eos pesados (Cn¿mNr 1940, l7r P8. 299)' Þlesmo o fe:rot

cuJo $rlf,êto d ¿e discutível sol-ub11ldade em meio aleallnot serla

transportarlo ero solução alcalina sob a for"na cle coloicte (OnnnmUSt

1944 , 53) r Segundo experíências de laboratdrio de $TEIIENS $gll '
5ü, o sulfêto dc ferro FeS pode se dissolver {ro sulfêto alca1lno

Nars, fornanôo solução verde co1oidal de 4NaaS.FeS, que se Preci-

plta e¡o contato com eletrdlftos. A plrrotita, assim como a plrita

cle Morro Ve1ho terlam se foraatlo provàvelmente por transporte ôe

su.uêtoa d,e ferro en dispersão colo1Öalr Qlr€ se precipitou em cog

tato eom mi.nerals ou soLuções d.as rochag encaixa¡¡tee' I'IEYER(1952,

55) t cltanclo experiênclas qufnlcas d'e outros autores ¡oenciona tag

bdn a foruação do coL{lite de FeS en amblente alcalino' A eetabl[

dade do coLdide seria garantida pela presença de sû1ca cololôal

na solução (FRONDEI,, Ig58t 56), euJa ação peptizante não sd protg

gerJ.a o eoLoiðe contra a. ação dos eletrdlltos da prdprta solução

que se PreclPltaram
depdsito míneraI.

-93-

poeterlo:mente for -
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nlnerali zað.ora, eomo tanbdn lnped'irla a sua preclpltação do cold!

de sob ação de alta temperatura. Por preclpitação da sfllca eur fq

ma de quartzo, o sol desprotegiilo de sulfêto de ferro, coagulà-se

inediata¡nente, ,"¡. por ação ilos eLetróUtoç da próprf'a solução -

ou clas águas de infiltração d'as encaixantes'

Assim explicar-se-la o 'uransporte e deposlção da plrrotita

d,e llorro Velho. Pela sequênci.a (V, Ðj.agrama paragenétlco) 
' 

vê-se

que a fonnação cla pirrotita ter¡e lugar após o lnleio de precipitg

ção ôo quartzo.

A fonnação da plrita seria favoreclda pela presença de h1-'

drosuLfêto de ferro, NaJIST ilâ solução (f'f¡lO¡lpn e GRUNER', L939,57)'

Por traneforrnação de NaJIS en NarS, o bissulfêto de ferro se torng

ria instáve1, preclpitando-se "ãto 
pirita, eñ fase bem anterior à

pirrotÍta (V. Diagrana paragenético)'

0s carbonatos alcalinos, Nt2C0, e KrCOr' são lndieailos pela

abr¡ndâncta de carbonatos, sgia sob u-forrna atual de clolonitat an-

kerlta, siderita ou ealclta. Alán d'issor os carbonatos aleaLinos'

devem ter favorecído a sclução e o transporte d'os ions netál1cos'

OS j.ons Na e K, presen-'res nQS compostos acina seria^m parçialnente

responsáveis pela forma,ção de albita (Na) e sericlta (f) '

os alunossilicatos alcalinos contribulram tanto para a for-

nação da aibita como da sericita. A quantidade relativanente redg

zida de.albita, entretanto, ven indicar que orlginalmente as solg

ções foram pobres en alwrfnlo. A sfltcar Pfêserlte nas soluções 
'

serla o composto qufnieo responsáve1 pela fornação do quartzo' A

quantidad.e de sflica presente nas soluções ta"nb6n deveria ser re@

zlda.

É fáciI recorrhecer

composição das soluções,

lógica ùos fi1ões, Porén

d.e combinações quín1cas,

no porque as eonblnações

dif icara"n constant emente

os elemcntos qufroicos que entraram na a

através ilo estudo da constltuição nlnery

6 ¿itícil, conhecer exata¡nente os tipos -
deterninar êste ou aquele composto, utês-

provàvelnente não fora^n estávels e se ng

ao sal¡or d.as eondições ffslco-qufnn:lcas -
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ôe pressão, teuperatura e coneentraçao'

Qr¡ando utrlto 6 possfveL dlagnosticar, cono foi fel'to t a prg

sença ùoe conpostos gufnlcos rnals sinplest eomo dcLdos' snr1fêtost

carbonatos, em virtude do efelto produziilo por tais conpoatos 96-

bre os nlnerals jd forrnados. Alguns compostos, prlncipal-mente og

suuêtoe aLcalinos, agira:n cono neros transportaclores clos compoõ-

toe {ufnfcos que hoje fornan o minério. Adenalsr os prdprlos conpog

tos lnlcials dlevem ter se transfornado nriitas vezes ' 
e pode-eê trâ

melhor hipóteser âo se neneionarem compostos invds cle eleuentos t

falar d.e conp,osição qufnica e¡o deterninada faee d'a mlnera\Lzação"

2rProb I ema da a I' ea 1Ln 1clade

0s co¡lpostos gufnlcos enumerados aclÛa Lndlean que o pE iÌa

solução ninerallzad.ora ileveria ser Êuperior a 7 t mrlto embora en

presença do ácido sulffdrieo, o qual 6 conelcterado deldo fraeotde

pequen6 poder de ðissoctação 16niea. Aliásr eB solução alcali¡¿ 
'

o HrS, e!ùora presente não conbegUe se dissoclar, eonserranclo-ge

em forua moLecuLar. Neete caso a su? frrnção como dcido á nula e

não pode ser levada em cÓnsideração'

A. alcalinldade 6 forneclda pelos ionô OH- ae bases forted -
(UaO¡t e KOH) r eue se for¡naa por hidrdttse dos sulfêtos e earbona-

tos alealinos, d.e acôrd,o com os seguintee equtlfbrlos qufnlcos:

AcS + HZO = ËA8 *. ÀcOE

AcCO, *. HeO - H'CO, +. AcOH

AcOH=Ae*+OII-

A solução fornadora, embora ¿" ""øter 
alcalirr no lnfclo -

ûo noviuento de aseenção, deve ter se tornatlo ácida nos nfvels

naie elevactos en consequêncla cto apareeLnento tle H,soU' ácido fog

ter por oxidaçäo dos sulfêtos netáIlcos (pirltat plrrotitat arserp

plrLta e calcopirita), ðoà sulfêtos alcallnos, ou mestlþ do' próprio

EAS, À presença ðe cavidaðes no nin6rio e nos fl1ões, lroJe revesþ

daS por cri.stais ben formaôos de outros mineraÍs, reforça tulla -



taI hipdtese. As soluções ácidas d'issolvem

eas em carbonatos, formand'o vazios ' 
que se

constituind,o-se os geodos'

A alcalinidad-e cla¡¡ soluções deve ser ¿:rtribuida prlncipalneg

te ,r,"1¡rc, &os segrrintes fatot: observados na iazidal (a) presença

de pirrotita em grande ebrr-nclâ,'ci¿u nos fílões' Segrrnilo veriflcações

experinentais ire AllÏ,ÌiÎ{, CrìE}TSI{AìÍ e I'ARSXN (fgfZt 58)' a pirrotlta

sònente se fonna a partir de so}rções ácidas, quand.o a temperatu:a

é relativamente berlxa (cêrca Ce SO9C)' A temperaturas altasr a PE'

rotita precipita-se exclusj-'¡amente cÌe soluções d'e catál.'et a1ca11-

BO r fato que cler,re ter ocorri d.o e¡o ìiorro vel-ho, onde o ambiente d'e

fornação foi hipoterrnal; b) - na obtenção artificial d'a pirrotitat

os mesmos autores acj'¡na (fS) veriflcaran que'a pirrotita geralneg

te fornece cristais iC,ior:orfos e bem formaclosr Quanêo cristaliza-

dos de soluções ¿;"1¿3.s iie sal ferroso e sal f6rrico''0s cristals

aparecem a tenperaturas c1uê oscilam entre 225 e Boec' ApÌicandoo

resuLtad.o cle tais investigações aos fatos geoldgieos d'e ltiorro ve-

tho, verifica-se Qüer via de ro€:ra, a pirrotlta não se apresenta

con hábito i-diomorfo, mas pelo conirário, exilre trá¡ito compacto e

nraciço em cristais riia.l fo'ir.irlos. 0s raros cristais idio¡oorfos são

eneontrados nas pe,rter: n¿is l;uperficlais e em cavicl'ades' onde d'e

fato as soluções tl-.¡er.i¡a c¿iL":ltcr ácido; c) os sulfêtos e os carbg

natos al,caiinos, oua.*clo dicrsolvi6ol'¡ enr ágUa, formam por hidrótiSe

ions 0f, que fornecem à solução caráter alcal1no d'a ord'em d'e -

þH = B, fenôr¡eno ê¡te oeculiar aos sais de ácioos fracos (HZS e

ffrCOr). As soluções de sr¿If êtos alcalinos em ágr¡a são capazes cle

d.issc¡lver ouiros srrlf ôtos metálicoç, f ormandO soluções e conple -

xos de polissulfêtoc (ifarSr, etc.). Ela presença d'e ions metáLicos'

os sulfêtos alcal1nos se precipitan como sulfêtos netálicos' hipd'

tese que explica a fornação Cos ninerais metálieos d'e Morro Ve1hoi

d) segund.o dados experin:er.Ltais sôbrc a alteração de felðspatos

(FolK , Lg47, 5g), verificou-se que ôstes silicatos podem se trang

fornar em serj.cita ou en caul:Lm, ciependend'o exclusivamente das ccE

dições d.e tercperatura. ¡ p¡essão e pli do ambiente de forr'ração ' A -

35l¡ec e amblente alcalino, os f,clilspatos se alteram em sericita ou

mesmo em pirofilita, neste úttimo easo qrra¡d'o a solução for extrg

mamente rica erc coapostos d.e alumfnio. O caul'im forma-Se quanilo a

e corroeul
preenchem
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tenperatura á rnais baixa e em ambiente ácído' O o"otrênc1a de sB-

riclta e não de cau1lm, como procluto de altereição ùas encaixantest

eviclencia a alcalinidade ilas soluções de Morro Velho '

0sfatosemconjrrntoapontanparauncaráteralca]'inoclasg
Iução hldrotermal, o que concord.a com a teoria ortodoxa ðe llndgrat

Graton.e outros (en¿ro¡¡r 1940t ]'7) sôbre a g€nese dos depósitos nå

nerals.

F. PROsI,EMA DA FORMAçÃo oo ouRo

0 ouro nativo forura-se por vários processos naturals, alnda

qüe oeorrendo na mesma Jaz:ida mineral. A literatura cientffica sg

bre a solubilid.acte, transporte e deposição do ouro prinárlo na ng

tureøa é muito vasta e contraditória' Nr¡merosas experlênclas ffså

cagequfnrj.castênsid'oelaÌ¡orarlascomoobJetlvodeesclarecçro
processo natural de fomração do ouro naa jazidas hidrotemals'Neg

te capftulo, entretanto, serão resumida:nente tratados os pontos -

de vista que rnais de perto possan ser aplicados à gênese do ouro

em Morro Velho.

fu191''PAlÌ',It'ReBASTT]I(60)ratravésdetrabaÙrosexBerl.
nentais, de¡oonstraran que o ouro pode Ser carregado dlsso].vido em

soluções ácid.as erc forma ile cloreto (Auclr) r nrf clnitanclo-se et¡¡

forna de ouro elenentar, en presença cle fíagnentos cle sulfêtoe t

tais como arsenopiritar Piritar Pirrotita, e cal'eoplrlta' Q ouro¡

¡l.avaìntimamenteaêstessu}fêtos.Frag-
em consequênciar se assocf

nentos de arsenopirlta foram colocados em sorução llgelra¡¡ente

ácida, contendo cloreto de ouro na proporção de ? g de ouro netá-

licoporritrodesolução.Depoisdelmlnutorosfragnentoede
arsenopiritato¡nara^m.gerevestid'osd'eouronetá}lco,tendoac
mesmo,tempoclesapareeic}ooraetald'asolução.Idênticofenôneno
foi verificado com fragmentos d.e calcopirlta, de pirita e cte pf*

rotlta.oGRYZI0ogzlr6l)tanb6nconfirnouem]-gSSque'oourop!
ctesertransportadoensoluçãoácid'asobformadeAuCl''
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h 195p' Dr0}IDEI, (1958' 56) verlfieou tambán experJ.mentalnq

te que o ouxo tanto pode ser carregado em soluções ác1'clas cono a!

caLlnag. No prl¡reiro caso o ouro seria transportado em for:na de -
solução verdadeira e no segrrnclo sob a forma de solução eololdal t

J,ntanente eou a síUca coloidal, de ação peptiza¡rte' Neste eago

o ouro ge encontra na Jazída ìntina¡oente associadlo ao quå'rtzo t fO¡

nando os tão frequentes fi1ões cluartzo-aurfferosr que ocorreB em

quâse tôitas as partes ùo globo terrestre'

tu 19L2, IJEniHEn, (65) atribr:-iu às soluções sulfo-aleallnas -
papel preponderante na natur e?,a costo dlssOLventes e transportado-

ras do ouro nativo.

h1945râsexperiênciasqufnicasdeG0RÐ0NgI{IrH$g+l'62)
comprovara¡¡¡ que o ouro pod.e ser solúve} eu lfquitto alcalino ' 

for-

rnando o suLfêto duplo de ouro e sdaior graças.a um teôr ele'r¡ado -
de sulfêtos alca1inos na solução (Npzs e Krs). com a perda dos

sulfêtos a1cal1nos da solução riineralløaaora, seJa por reação qql

ntca com as roehas encaixantes, seja por escape en for'oa de Hrs ,

seja ainda por dl1uição com águas !ûetedricas cle origen superflcla\

o sulf êto duplo de ouro e só¿io se desdobra, ctepositando-se o oü-'

ro como elemento na'Llvo. u;:ifl vêz que o sulfêto ile ouro 6 instável

a hipdtese d.os sulfêtos alcalinos advogada por T'enher Q e

Gorilon Snith está de acôrdo colrr a teoria cldssica de fomação dos

depósltos minerals, defendida por LIITÐG3ENt G¡ATON (fg+Ot 17) e

outros. segund.o esta teorla a solução nlneralizaôora possul cârá-

ter al-calino r Q.*e é fornecido não sd pelos aLr¡nosslLicatos alea[
nos d.o fin c1a consolidação maguática, como tamb$n pelos suLfêtos

de sóAlo e potássio, os qr.rals possuem infLuêneia na dlssolução dæ

¿ernais componentes d.a solução mineral-izadorar Princlpal¡ente doe

roetais Pesados.

Segund.o KRAUSKOPF (fg¡ff 64), c1ual-quer solução, seja áclda

ou seja alcalinar eüê caTTeg?\ ouro e' solução potle atingir naiOr

porcentagem de ouro a 'ber-:peraturas eleyadas, de tal nanelra que o

sinples resfrl.amento de rl¡a solução nlneraLl¿anÙe 6 mficfente pg

ra d,eposltar o netaLr serl neceselclade ile se recorrer a hlpdtese -
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ôe reações gulnlcas con as encaj-xantes ou com mlnerals preexlSteg

tes.

0ouropodealndaseroriginadoporproceggodeexsolução'
separando-se cle oubros mlner.ais (cirrotlta, plrlta' "'::inplrt.ta
ou ealcopirita) I por abaixamento de tenperatura e pressao;

Plrrotlta¡ píritar arsenopirita e caleoplrlta podem conter

pequena cluantid.ade de ouro sob a fornoa d'e solução sdltda; A est4¡

tura interna da arsenopirita pode comportar átonos de ouro subst!

tulndo o ferro. Na caleopi'rlta, o o11ro pode substltuir tanto o -

ferro co'o o cabre e na pirÍta e plrrotita, Os dtonros de ouro s*Þ

tX,äræ o fo¡rro.

andltsæ qulnicas de arsenopirita (oo¡mnn , Lg26t 65) tên rg

velado até r¡na porcentagem de Q ,Ofl" de ouro ¡oetdllco ' stlllwelL e

Edwarde (gouanDs I Lg54, 49r P8' 114) constataraF ouro fnvlsfvel -

em forsa de solução sóti¿a en cristals de arsenoplrLta tlos fl1ões

tle DolPhln no JaPão.

Pirltaepirrotita,po,3.emconterat6soOgdeouronetáIleo
por tonelad.ar êD parbfcu..l-rrs invislveis em fo::¡oa de sô3'ução sdUðat

segundo experiênelas d.e lvlasllnitsky, citad'as por EDtfÀnDS (f954t49t

P8. u3). ?ordm a plrlta pod,e conter atá r¡n ndxino de 2.ooo g ôe

Au por tonelacla em for:na cte soJ,ução sdl'ldar ê0 preparações arttf!

ciale cte laboratdrio. fu Jazidas naturaLs a nalor porcentagem tlg

ouro foi revelad.a ero pirlta de Dolphtn, Japão (EDI'1AADS 
' 

3¡954¡49)'

A solução sóllda en plrita ou plÛotlta á do tlpo lnterst!

cial., clevldo à estnrtura lnterna retlcrrlar deflciente de tais n'1-

neralgr prÍncipaS.nente da pirrotita. 0e r¡azios da estnrtura fàe[

mente poden ser oeupados por áto¡¡os de outros elementos'

o or¡ro em llorro velho parece ter se originacto por tranepor-

te e depoelção de ooluções de cardter alcaLlno, rl'cas tanbén em

sulfêtosatcaltnos.Nãosðnenteaabr¡nd'âneladesulfêtos¡Co@-
tanbdrn a plesença de alblra conduzem a tal conclusãO' Parte ôa

aLbita geria o resultaclo da reação ôo sulfêto tle sédlo ' 
rêEl&lleg -





0 depdslto ile Morro Velho se loeaLLza no Estad'o de Mlnas. êg

rals, Brasilr Dâ cid.ad.e de Nova ]rima, prdxino a Belo Horizonte'

Foi descoberto nos'tempos do 3rasil ColonÍa1r m&s sònente en t6r-
no de LSSO tiveran início os trab¿rlhos. de mineração 

'slstenátlca 
I

a cargo ila ngt. John deJ- Rey l'{ini,rg Co.n, comparr}ria lnglêsa que

atd froJe executa a lavra e bcnefieiamento d.o ninário,

A região onde se sitga o ciepdsito pertence geològlca.mente -
ao Algonquiano (série Minas), exibindo prineipal-mente'xlstgs netg

udrficos ðo tipo dos filitos, em geral fortemente dobrad'os'

O depósito á do tipo filoniano a rore shootn, tenilo o f11ão

prinelpaL a forma de una fita eom conprimento cte 4.00on largura -
de 2OOn e espessura n6dia d.e 5m, mergul-hando na direção ffi.45e' 0

filão atinge una profr.rnd.idad.e conheciôa de cêrca de 2.50Om. O fl-
--rao prlnc1pa¡ se anastomosa com outros menores r d.enominad,os f1Lão

Norte, fi1ão SuJ- e filão X.

As rochas eneaixa¡rtes são constituidas por xistos netarndrf!

cos (fifttos), olrp4 seca* (¿olonito silicoso) e diabásio (anflb3[

Llo-x1sto). A olapa seca" 6 nome local daclo a um tLpo cle rocha cg
bonatad.a mríto. riea em quartzo. O cliabásio se apreeenta em d'iques

Jrrnto ao filão.

O ninério 6 nicrogranular, sendo mtrito constante quanto . à

conposição quínf ca e rnineralógica. Os minerais nais eomuns são¡

arsenopirlta, calcopirltar. cubanlta, orrror Pirltar Pirrotltat al-
bita, carbonatos e quartøo. Ðrtre os carbonatos a ar¡kerita 6 ¡nais

ü
freqüênte, ocorrendo alnd.a dolomita, siderS,ta, e calcita êIn lrerro-

res proporções. Apareceu entretanto cono ocorrênclas ur¡Íto espar-

sas ainala: anatdslo, rrrtilo, scheelita, galena, fluorlta, apatlta

e r¡olframita.

A rocha nagnática matrjrz ainda é Ae caráter d.uvidoso r Por -
não ter sido alnd.a obserrrad.a conexão ctireta dos filões com qua,l'-

quer rocba nagnática, o que constitul. fato coûum en ctepdsltoe hl-

v. sulrÍRro

-r,o1-



droteroais Profirnilog.
nas cirgurvlzlnbanças t

zado¡laE;

a. Jazlðø ðe Morro velho 6 ¿o tlpo hlpoterrnal n6tlto (alto à

P.l[ç), fato compro\ratto pela paragênese mlner"al¡ que uostra cono

precloni¡rantte o nlneral pirrotita, tfpico de alto P'l'

It
A sequêncla de deposição dos ninerals, cleduzida pelos cootg

tos geon{trlcos itos minerals aos pares (s"qüêneias parctats) fol

assLm estabeleciclat aLbltar al'senopiritar plrlta, earbonatostqua¡!

%o ¡ plrrotita, ealeopirlta e ouro . llâ entretanto superposfçþr eg

tre aLg¡ng perlodos de deposição, prlnclpal.nente entre carbonatoE

e qrrartzo.

A mlnera l1'zação d.e Mo*o Velho fol posterior à tomação tla

eárle Minas, estand.o relacionacla con dlastrofienos, taubdn respon

sdvels poç fntnrsões nagnátleas, d.obramento e ações neta'ndrflcas

tÞ reglão.
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Acredlta-9êQugogranlto-grraisseabr¡ntlarrte
seJa o responsável pelas soluções nlnem[

À solução mlnera1- :zadore. possula eardter alcalinot apresen-

tantto srtgfnalnente a seguinte composição qufiifca provdveli ágpa.,_

dcfuIo eulffdrlco, sulfêto de potdsslo, sulfêto de sddio, earbonå-

to cle potdsslo, carbonato de sddio, alumossillcatoe alcallnos e

sfffca; Forén elementos petáLLcos cono Fe, Ast Grl Aut Agr estg -
vaa presentes, eendo os responsáveis pelos nlneralE netál1coE prg

sentes na Jaziðao Nas ¡rrartes nels Superficialg a solução deve ter

se transfo¡nado para cardter ácltlo, devldo à tomação de dcido

sulfrfrlco, deldo forte origlnado pela alteração cloe $rlfêtos ðe

ferro (p1rlta e plrrotlta). As eavlclad.es encg:rtraclas na parte -
uais ø*per.4letal da rnina apoia esta fripóteSe.

O or¡ro elementar pareëe ter se formatto å ctreta ôe clolE pry'

o""uo"i a) preclpltação cte soJ.uções aLeallnae, rLcas en sulfêto -
ctupLo de oqro e sddlor e b) exsolução ôe ptrrotlta, pirita, calcg

plrf.ta e arsenoptritar 81re d.eviam cOnter oìgo no retfcuLo crfgta-

llno sob foma de solução sólida'
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