
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

ESTUDO GEOQUÍMICO E GEOCRONOLÓGICO Rb-Sr e Sm-
Nd EM ZONAS DE CISALHAMENTO MINERALIZADAS EM 

OURO E SUAS RELAÇÕES COM AS ROCHAS ENCAIXANTES 
E GEOCRONOLÓGICO Sm-Nd EM MINERALIZAÇÃO DE 

SCHEELITA NA FAIXA SERIDÓ 

Autor:
IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE 

Orientador:
Prof. Dr. Jaziel Martins Sá 

Co-orientador:
Prof. Dra. Maria Helena de Freitas Macedo 

Dissertação n  18 PPGG 

Natal/RN, maio de 2000 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E GEOFÍSICA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

ESTUDO GEOQUÍMICO E GEOCRONOLÓGICO Rb-Sr e Sm-
Nd EM ZONAS DE CISALHAMENTO MINERALIZADAS EM 

OURO E SUAS RELAÇÕES COM AS ROCHAS ENCAIXANTES 
E GEOCRONOLÓGICO Sm-Nd EM MINERALIZAÇÃO DE 

SCHEELITA NA FAIXA SERIDÓ 

Autor:
IVALDO RODRIGUES DA TRINDADE

Dissertação de Mestrado 
apresentada em 31 de maio de 2000, 
para a obtenção do título de Mestre 
em Geodinâmica pelo Programa de 
Pós-Graduação em Geodinâmica e 
Geofísica da UFRN.

Comissão Examinadora: 
Prof. Dr. Jaziel Martins Sá (PPGG/UFRN - orientador) 

Prof. Dra. Maria Helena de Freitas Macedo (PPGG/UFRN - Co-orientadora) 
Prof. Dr. Joaquim Raul Ferreira Torquato (NUTEC-CE) 

Natal/RN, Maio de 2000 



AGRADECIMENTOS

 Gostaria de ser grato a todos os professores do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DG/UFRN) pelo ensinamento e vivência 

concedidos a minha pessoa, durante os longos anos em que estive aqui. 

 Ao meu orientador, Prof. Dr. Jaziel Martins Sá, pela oportunidade de desenvolver esta 

pesquisa e sua orientação. 

A minha co-orientadora Profa. Dra. Maria Helena de Freitas Macedo, pela orientação 

na parte laboratorial e discussões/contribuições. 

À Dra. Raquel Franco de Souza, do DG/UFRN, pelo esforço em fornecer os dados 

geoquímicos.

Agradeço à doutoranda Maria Helena Bezerra Maia de Hollanda e ao Dr. Márcio Martins 

Pimentel, ambos do Laboratório de Geocronologia da UnB, pelas análises isotópicas 

apresentadas neste trabalho. 

 Estendo meus agradecimentos aos órgãos financiadores desta pesquisa FINEP/PADCT 

III, FUNPEC, e CAPES, este pela concessão de bolsa de mestrado. Fico grato ao Programa de 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) e ao Departamento de Geologia 

(DG/UFRN), pelo apoio logístico. 

 Meus agradecimentos se estendem aos companheiros de turma Debora do Carmo 

Sousa, Mário Neto Cavalcanti de Araújo, Jesimael Avelino da Silva, Ana Catarina Fernandes 

Coriolano, Marcos Antonio Leite do Nascimento, Maurício Goes Souza, Flávia Taone de Lira 

Melo, Cristiano de Andrade Amaral, Ubiraci Manuel Soares e ao amigo Vilar. Agradeço também 

aos inúmeros amigos que adquiri durante os anos neste departamento, a Maria Helena Bezerra 

Maia de Hollanda, Rielva Solimairy Campelo do Nascimento, Sayonara Guimarães da Silva, 

Patrícia Rose de Carvalho Costa, Eugênio Pacelli Dantas, Francisco Alex Antunes, Silvana 

Diene Souza Barros, Francisco Valdir da Silveira. Agradeço aos bolsista de iniciação científica 

Franklin Silva Mendes, Luciana Maia e Luiz Ferreira de Lima. 

 Agradeço às amigas Márcia Gomes, Regina Célia, Ludmila Bernardo, Alessandra 

Araújo, Soraya Maia e Flavinha Milene, pelo apoio e amizade sempre presentes. Aos grandes 

amigos Vladimir e Zuleide por todos os momentos em que estiveram dispostos a ajudar no bom 

andamento desta pesquisa, e sobretudo pela amizade constante. 

 Agradeço especialmente a duas pessoas: a Maria Helena Bezerra Maia de Hollanda 

pela realização das análises Rb-Sr e Sm-Nd, discussões, palavras de apoio e acima de tudo 

pela grande amizade e a minha comadre e amiga de todas as horas, Rielva Solimary Campelo 

do Nascimento, pela valiosa contribuição na parte gráfica e edição desta Dissertação. 



 Finalmente, ao Sr. Aurino e Sra. Santana Maia, Jaíra ao compadre Jair e a comadre 

Rielva, Sarinha e à Sra. Romana pelos momentos familiares que me propocionaram aos longos 

destes anos. 



RESUMO

  As mineralizações estudadas estão inseridas na Faixa de dobramento Seridó. A 

scheelitífera de Brejuí está hospedada em rochas calciossilicáticas da Formação Jucurutu. A 

mineralização aurífera de São Francisco tem como hospedeiros micaxistos da Formação 

Seridó, enquanto que as mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático estão 

hospedadas em ortognaisses do embasamento desta faixa de dobramentos. 

 Grande parte das mineralizações de ouro estão associadas à zonas de cisalhamento 

que funcionam como conduto para a circulação de um grande volume de fluidos, que interagem 

com as rochas hospedeiras provocando lixiviação ou precipitação de elementos químicos, 

incluindo o ouro. Estas foram algumas das principais características observadas nas 

mineralizações aqui estudadas. 

A pesquisa realizada nas mineralizações de ouro teve a finalidade de integrar os dados 

do comportamento de elementos químicos durante o evento cisalhante/mineralizante, e sua 

influência nos sistemas isotópicos Rb-Sr e Sm-Nd. Os estudos de mobilidade química 

mostraram que os elementos, que durante o cisalhamento, de uma forma geral apresentaram 

um comportamento imóvel, foram o Al, Ti, e Zr. Dentre os elementos que foram mobilizados 

durante o evento, o K e o Rb mostraram ganho de massa em todas as faixas de rochas 

transformadas, enquanto que os elementos Ca, Na e o Sr normalmente perderam massa. Os 

elementos Sm e Nd na mineralização de São Francisco se comportaram como imóveis e em 

Ponta da Serra e Fazenda Simpático perderam massa. 

 Os estudos petrográficos mostraram que os minerais biotita e plagioclásio, em todas as 

mineralizações estudadas, tiveram papel importante nas reações químicas ocorridas nas 

rochas transformadas para a geração de muscovita, cordierita e silimanita, justificando a 

entrada do K para formação da muscovita e da liberação de Na e Ca do plagioclásio para a 

fase fluida.

 Na mineralização aurífera de São Francisco, os resultados das análises isotópicas de 

Rb e Sr, forneceram idades de 645  19 Ma e de 596  17 Ma com amostras das rochas 

originais e transformadas juntas. Duas idades, 569  20 Ma e 554  19 Ma foram obtidas com 

as amostras do domínio das rochas transformadas. Estas idades são sugestivas de que houve 

dois pulsos metamórficos durante a instalação da zona de cisalhamento mineralizada. Os 

dados Sm-Nd forneceram idades TDM de 1,31 Ga e de 1,26 Ga com Nd (0,6 Ga) de -0,26 e -

0,40 respectivamente  para a rocha original e transformada final. 

 Para os ortognaisses do Complexo Caicó, caso da mineralização de Ponta da Serra e 

da Fazenda Simpático, os dados Rb-Sr não forneceram idades com significado geológico. Na 

mineralização de Ponta da Serra, os dados isotópicos Sm-Nd forneceram idades TDM  de 2,56 



Ga e 2,63 Ga para as rochas originais e de 2,71 Ga para a rocha cisalhada, mineralizada e 

valores de Nd (2,0 Ga) entre -3,70 e -5,42 para rocha original e cisalhada respectivamente. Na

Fazenda Simpático os dados de Sm-Nd forneceram as idades TDM  ficaram entre 2,65 e 2,69 

Ga com valores de Nd (2,0 Ga) entre -5,25 e -5,52. Quanto aos dados Sm-Nd as idades TDM

podem ser admitidas como a idade de extração do magma parental formador dos protólitos dos 

ortognaisses das mineralizações Ponta da Serra e da Fazenda Simpático.  Os valores de Nd

baixos e negativos sugerem uma fonte crustal, ou a participação de duas fontes (manto-crosta). 

 Os estudos de mobilidade química mostraram que nas mineralizações hospedadas no 

embasamento, o Rb ganhou massa enquanto o Sr perdeu massa e tanto o Sm quanto o Nd, 

foram fortemente mobilizados. As razões Sm/Nd entretanto se mantiveram constantes, 

confirmando o caráter isoquímico destes elementos. Nas mineralizações do embasamento, 

idades pelo método Rb-Sr são desprovidas de significado geológico, em função da abertura 

parcial do sistema isotópico durante as transformações tectonometamórficas. 

 Na mineralização scheelitífera foi realizado um estudo geocronológico Sm-Nd com o 

intuito de se obter as idades das paragêneses formadas durante os eventos hidrotermais 

sofridos pelas rochas calciossilicáticas mineralizadas. O diagrama Sm-Nd construído com os 

dados de rocha total e paragênese de alta temperatura (granada, diopsídio e hornblenda ferro-

pargasítica) forneceu uma idade de 631  24 Ma, e com os dados de rocha total e paragênese 

de baixa temperatura (vesuvianita, epidoto e calcita), foi obtida uma idade de 537  107 Ma. 

Estas idades associadas com as observações petrográficas sugerem que houve um lapso de 

tempo entre os eventos hidrotermais responsáveis pelas formações das paragêneses de alta e 

de baixa temperatura nas rochas calciossilicáticas mineralizadas em scheelita. 



ABSTRACT

 Great part of the gold mineralizations are associated with shearing zones through which 

circulate a great volume of fluids, that interact with the host rocks, originating leaching or 

precipitation of chemical elements, including gold.

 The studied mineralizations are inserted in the Seridó Belt. The tungsten mineralization 

in Brejuí Mine is hosted in calcsilicate rocks from Jucurutu Formation. The São Francisco 

auriferous mineralization has as host rocks mica-schists from Seridó Formation, while the Ponta 

da Serra and Fazenda Simpático mineralizations are hosted in orthogneisses of this fold belt 

basement.

The research conducted on these mineralizations had the purpose of integrate the data 

of chemical elements behavior during the shearing/mineralizing event, and its influence on the 

isotopic systems Rb-Sr and Sm-Nd. 

The studies of chemical mobility in the auriferous mineralizations showed that elements 

that during the shearing displayed in general an immobile behavior were Al, Ti and Zr. Among 

the elements that were mobilized during the event, K and Rb showed mass gain in all belts of 

transformed rocks, while the elements Ca, Na and Sr normally lost mass.

 Petrographic studies showed that the minerals biotite and plagioclase, in all investigated 

mineralizations, played an important role in the chemical reactions occurred in the transformed 

rocks to the generation of muscovite, cordierite and sillimanite, justifying the input of K to the 

formation of muscovite, and the release of Na and Ca from plagioclase to the fluid phase. 

 In the tungsten mineralization, the diagram Sm-Nd constructed with the whole-rock data 

of calcsilicatic and the high-temperature paragenesis (garnet, diopside and iron-pargasitic 

hornblende) indicated an 631  24 Ma age, while with the whole-rock data and low-temperature 

paragenesis (vesuvianite, epidote and calcite), a 537  107 Ma age was obtained. These ages, 

associated with the petrographic observations, suggest that there was a time gap among the 

hydrothernal events responsible by the formation of the high and low temperature paragenesis 

in the calcsilicatic rocks mineralized in scheelite. 

 In the São Francisco auriferous mineralization, the results of the Rb-Sr isotopic analysis 

yielded ages of 645  19 Ma and 596  17 Ma, with both samples, from original and 

transformed rocks. Two ages, 569  20 Ma. and 554  19 Ma., were obtained with samples 

from the transformed rocks domain. These ages suggest that there were two metamorphic 

pulses during the emplacement of the mineralized shearing zone. The Sm-Nd data yielded TDM

ages of  1,31 Ga and 1,26 Ga with Nd (0,6 Ga) of -0,26 e -0,40 for the original and final 

transformed rocks, respectively. 

 In case of the orthogneisses of Caicó Complex, e.g. the Ponta da Serra and Fazenda 

Simpático mineralizations, the Rb-Sr data did not yield ages with geological significance. In the 



Ponta da Serra mineralization, the Sm-Nd isotopic data yielded TDM  ages of 2,56 Ga and 2,63 

Ga to the original rocks and of 2,71 Ga to the mineralized sheared rock, and values of Nd (2,0

Ga) between -3,70 e -5,42 to the original and sheared rock, respectively. In the Fazenda 

Simpático, Sm-Nd data yielded TDM between 2,65 and 2,69 Ga with values of Nd (2,0 Ga)  

between -5,25 e -5,52. Considering the Sm-Nd data, the TDM ages may be admitted as the age 

of the parental magma extraction, producer of the protoliths of the orthogneisses from Ponta da 

Serra and Fazenda Simpático mineralizations. 

 The chemical mobility studies showed that in the basement hosted mineralizations, Rb 

achieved mass while Sr lost mass, as Sm as well as Nd were strongly mobilized. The Sm/Nd 

ratio remained constant, however, confirming the isochemical character of those elements. In 

the basement mineralizations, Rb-Sr ages are destituted of geological significance, because of 

the partial opening of the isotopic system during the tectono-metamorphic transformations. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação 

Este trabalho de pesquisa se constitui numa dissertação de mestrado, onde são 

apresentados dados obtidos a partir de estudos petrográficos, de mobilidade química de 

elementos maiores e traços, geocronológicos (Rb-Sr e Sm-Nd) em rochas hospedeiras de 

mineralizações de ouro e geocronológico Sm-Nd em mineralização de scheelita na Faixa 

Seridó.

 A Faixa Seridó hospeda uma série de mineralizações, incluindo grandes depósitos de 

scheelita em rochas calciossilicáticas da Formação Jucurutu e pequenas mineralizações de 

ouro, estas últimas ocorrendo em litologias com idades e composições diferentes, como 

ortognaisses do embasamento e micaxistos das supracrustais. No entanto, as mineralizações 

de ouro têm em comum: a ocorrência em zonas de cisalhamento e a presença de um halo de 

transformação das paragêneses primárias com desenvolvimento de novas paragêneses.  

 Neste trabalho faz-se uma integração dos estudos de mobilidade química, de elementos 

maiores e traços, com os de geocronologia das litologias não milonitizadas e de suas 

equivalentes milonitizadas e mineralizadas em ouro, além da realização de um estudo 

geocronológico Sm-Nd em rochas hospedeiras da mineralização de scheelita. Estes estudos 

associados às observações petrográficas, possibilitaram a determinação dos elementos 

mobilizados durante o evento cisalhante e métodos geocronológicos Rb-Sr e Sm-Nd, caso das 

mineralizações de ouro, e Sm-Nd para a mineralização de scheelita fornecendo subsídios para 

uma análise crítica na aplicabilidade destes métodos em rochas que tiveram estrutura e 

composição original modificadas.

 A pesquisa executada foi financiada pelo projeto “Controle Estrutural e Geocronológia 

das Mineralizações de Ouro e Tungstênio nas Faixas Seridó e Cachoeirinha, NE do Brasil” - 

PADCT-III/FINEP, FUNPEC, com o apoio da CAPES e do Departamento de Geologia do 

Centro de Ciências Exatas e da Terra (DG-CCET/UFRN), envolvendo etapas de campo, 

infraestrutura laboratorial e trabalhos gráficos. A orientação desta dissertação ficou a cargo do 

Prof. Dr. Jaziel Martins Sá e co-orientação da Profa. Maria Helena de Freitas Macedo, além da 

colaboração do Prof. Dr. Márcio Martins Pimentel e da doutoranda Maria Helena Bezerra Maia 

de Hollanda do Instituto de Geociências da UnB.   
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1.2 - Objetivos 

 Um dos objetivos da elaboração desta dissertação consiste na realização de um estudo 

geoquímico, em amostras coletadas em perfis perpendiculares à direção das estruturas, 

visando determinar qualitativamente e quantitativamente, os elementos químicos que foram 

mobilizados durante o evento cisalhante. Para realização desta abordagem, foi utilizada como 

ferramenta o balanço de massa ou estudo de mobilidade química proposto por Grant (1986); 

que consiste em comparar os resultados químicos obtidos nas rochas originais ou menos 

transformadas (protólitos) com as rochas transformadas (cisalhadas ou metassomatizadas) e, 

estabelecer parâmetros que permitam visualizar e quantificar estas variações. 

 Esta dissertação também tem como objetivo, determinar as idades dos eventos 

responsáveis pelas mineralizações scheelitífera de Brejuí e as auríferas de São Francisco, 

Ponta da Serra e da Fazenda Simpático. Estas idades foram obtidas mediante a datação das 

assembléias minerais das rochas originais e das mineralizadas, pelo método Sm-Nd 

envolvendo rocha total e minerais separados, e Rb-Sr em rocha total. Estes métodos foram 

escolhidos em função da crescente utilização, na última década, da sistemática Sm-Nd para 

datar mineralizações e rochas metassedimentares, e do Rb-Sr na datação de eventos 

metamórficos. 

 Com a integração dos dados químicos e geocronológicos, pretendeu-se não apenas 

determinar as idades dos eventos mineralizantes, mas também entender até que ponto a 

mobilidade de elementos químicos influenciaram nos resultados geocronológicos das rochas 

transformadas.

1.3 - Metodologia 

1.3.1 - Etapa preliminar

 Para a elaboração desta dissertação, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com o intuito de se obter uma melhor fundamentação teórica dos métodos a serem 

empregados, bem como um bom conhecimento dos trabalhos já desenvolvidos nas áreas 

estudadas.

1.3.2 - Etapa de campo 

 Como os objetivos dos trabalhos aqui apresentados não incluem mapeamento 

geológico, para execução dos trabalhos de campo utilizou-se como base para localização e 

amostragem das faixas litológicas, mapas previamente executados por Luiz Silva (1995), caso 

da mina São Francisco, e mapa da área de Ponta da Serra confeccionado por Silva (1997). 
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 Para os estudos geocronológicos Sm-Nd em rochas calciossilicáticas, coletou-se 

amostras da rocha hospedeira da mineralização scheelitífera de Brejuí para realização de 

análises em rocha total e em minerais separados indicativos das paragêneses formadas 

durante o evento mineralizante, com o intuito de se obter idades isocrônicas.

 Nas mineralizações auríferas, foram realizados perfis perpendiculares ao trend das 

mesmas onde foram coletadas amostras das rochas originais ou protólitos (fora das zonas de 

cisalhamento) e das rochas transformadas (hospedeiras das mineralizações), com o intuito de 

se realizar estudos de mobilidade química e geocronológicos Rb-Sr e Sm-Nd. 

1.3.3- Etapa de Laboratório 

 No laboratório de laminação do Departamento de Geologia da UFRN, foram 

confeccionadas as lâminas das rochas coletadas nos perfis, para um completo controle 

petrográfico das seqüências estudadas. 

 A preparação mecânica das amostras para fins geoquímicos e geocronológicos 

(britagem, quarteamento, moagem (fração < 300 mesh) e separação de minerais), fase que 

antecede à preparação química, foi efetuada nos laboratórios específicos do DG/UFRN. 

 Para a realização dos estudos de mobilidade química nas litologias das mineralizações 

auríferas foram confeccionadas no Laboratório de Geoquímica do DG/UFRN, pastilhas 

fundidas para análise dos elementos maiores, e prensadas para os elementos traços. A 

dosagem desses elementos foi realizada no espectrômetro de fluorescência de raios X da 

marca Phillips modelo PW 2400. 

 A preparação química das amostras pelos métodos Rb-Sr e Sm-Nd foi executada no 

Laboratório Intermediário de Geocronologia do DG/UFRN. Consiste em etapas de digestão 

química, por ataques com HF, HNO3 e HCl, cujas soluções finais passam, no caso do método 

Rb-Sr, por processos de eluição numa coluna primária de troca catiônica utilizando-se uma 

resina do tipo AG50W-X8 para separação do Sr.  O método Sm-Nd envolve a adição do spike 

combinado Sm-Nd; a separação de Sm e Nd após a digestão química das amostras foi 

executada, em duas etapas: 1) o conjunto de elementos terras raras foi separado, numa coluna 

primária de troca catiônica contendo resina do tipo AG50-W8 e 2) os elementos Sm e de Nd 

foram separados em uma coluna secundária utilizando pó de teflon, previamente tratado com o 

ácido ortofosfórico di(2-etilexil).  As duas metodologias seguem adaptações de Kawashita et al.

(1974, 1991) e Sato et al. (1995).

 Todas as análises isotópicas foram realizadas no Laboratório de Geocronologia da 

Universidade de Brasília (UnB), usando um espectrômetro  Finnigan MAT-262. A razão 
87Sr/86Sr foi normalizada para 86Sr/88Sr = 0,1194 e a razão 143Nd/144Nd foi normalizada para 
146Nd/144Nd=0,7219. O programa usado para a confecção de diagramas isocrônicos Rb/Sr e 

Sm/Nd foi o PISOG (Vlach 1989). Os cálculos das idades para os métodos Rb-Sr e Sm-Nd 
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foram realizados pelo programa PISOG, de acordo com Williamson (1968) e DePaolo (1988), 

respectivamente, usando as constantes de decaimento definidas por Steiger e Jäger (1977).  

 A última etapa dos trabalhos constou da confecções de gráficos e diagramas, fase de 

interpretação e elaboração da dissertação.



CAPÍTULO 2 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

 REGIONAL DAS MINERALIZAÇÕES

2.1 - Introdução 

 A Faixa Seridó está localizada na porção NE da Província Borborema de Almeida et al.

(1977). Os limites da Faixa Seridó, segundo Jardim de Sá (1994), se faz a sul com o 

Lineamento Patos, a oeste com a Zona de Cisalhamento Portalegre e a norte e leste com os 

depósitos Cretáceos e mais recentes da Bacia Potiguar (Fig. 2.1). Seu embasamento na 

porção a oeste da Faixa dobrada Seridó, é constituído por uma seqüência 

metavulcanossedimentar cortada por rochas ortoderivadas e migmatitos, denominada de 

Complexo Caicó (Jardim de Sá 1978, 1994, 1995 e Jardim de Sá et al. 1987) ou Grupo São 

Vicente (Ebert 1969). Estas unidades foram reunidas e denominadas de Maciço Rio Piranhas 

por Brito Neves (1975) e na porção a leste da Faixa de Dobramento Seridó afloram rochas 

gnáissicas e migmatíticas denominadas de Maciço Caldas Brandão ou Maciço São José de 

Campestre (Brito Neves 1975 e 1983). Sua cobertura compreende uma seqüência de rochas 

supracrustais denominada de Grupo Seridó e divididas por Jardim de Sá e Salim (1980) em 

três unidades: a Formação Jucurutu (basal), a Formação Equador (intermediária) e a Formação 

Seridó (topo). No embasamento foram identificadas três fases de deformação, denominadas de 

D1, D2 e D3 por Jardim de Sá (1994), enquanto que nas supracrustais apenas as duas últimas  

estão presentes. 

 As rochas supracrustais possuem uma evolução geodinâmica complexa, que tem sido 

objeto de intensos debates nas últimas décadas, ligada a mais de um evento orogênico 

(policíclico) ou a uma evolução simples, com um único evento orogenético (monocíclico). O 

ponto chave destas discussões é a deformação tangencial de baixo ângulo D2, onde se discute 

sua idade, com preferências para idades Paleoproterozóica correlata ao Ciclo Transamazônico 

(Jardim de Sá 1994) ou Meso a Neoproterozóico (Van Schmus et al. 1996). Em relação à fase 

D3, há um consenso entre os autores, que  a correlaciona ao Ciclo Brasiliano ocorrido no 

Neoproterozóico.

2.2 - O Embasamento 

 O embasamento da Faixa Seridó é composto por uma unidade aflorante na porção leste 

das supracrustais da Faixa Seridó, com gnaisses, migmatitos, granulitos e rochas básicas 

constituindo o Maciço São José de Campestre e, na porção oeste por uma seqüência 

metavulcanossedimentar cortada por rochas ortoderivadas e migmatitos, constituindo o 

Complexo Caicó 
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Figura 2.1 - Localização da Faixa Seridó no contexto da Província Borborema (extraído de Jardim de Sá 
1994).
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 O Maciço São José de Campestre, foi descrito por Barbosa e Braga (1974) como 

constituído por migmatitos e gnaisses indiferenciados, sendo caracterizado por Brito Neves 

(1983) como uma unidade geotectônica composta de um embasamento Arqueano a 

Paleoproterozóico, intrudido por granitos brasilianos. Dantas et al. (1995 e 1997) , com base 

em dados isotópicos de Nd e Pb, dividiu o Maciço Caldas Brandão/São José de Campestre em 

um bloco de rochas Arqueanas subdivididas em rochas Paleoarqueanas (Unidade Bom Jesus 

com idades superiores a 3,4 Ga), rochas Mesoarqueanas (constituída pelo Complexo 

Presidente Juscelino com idade de 3,25 Ga, Complexo Brejinho com idade de 3,18 Ga e 

Complexo Senador Elói de Souza com idade de 3,0 Ga), e rochas Neoarqueanas (Unidade 

São José de Campestre com idades médias de 2,7 Ga). Circundando as rochas Arqueanas, 

ocorrem unidades Paleoproterozóicas, que são rochas  metaplutônicas variavelmente 

migmatizadas, que incluem augen gnaisses e ortognaisses com piroxênio, cujas idades U-Pb 

em zircões indicam um intervalo de cristalização entre 2,20  e 2,15 Ga. 

 A oeste das supracrustais da Faixa Seridó o embasamento é constituído por uma 

seqüência de rochas metavulcanossedimentar mais antigas, compreendendo metassedimentos 

grauváquicos e psamíticos, englobando gnaisses diversos, metavulcânicas básicas andesíticas  

e anfibolíticas. Esse contexto é intrudido por um expressivo volume de rochas plutônicas 

félsicas deformadas, de composição granítica a tonalítica, e em menor proporção, quartzo 

dioríticas que corresponde aos granitóides G1 de Jardim de Sá et al. (1981). Santos (1973), 

Torres et al. (1973), Siqueira e Maranhão (1977), Jardim de Sá e Salim (1980), Jardim de Sá 

(1978, 1984, 1994) optaram pela denominação de Complexo Caicó para este grupo de rochas, 

enquanto que Luiz Silva (1993), e Legrand et al. (1991, 1997) denominaram de Complexo São 

Vicente a seqüência metavulcanossedimentar, e de Suíte Magmática de Caicó as 

ortoderivadas equivalente aos granitóides G1 de Jardim de Sá et al. (1981). Hackspacher et al.

(1990) reúnem estes litotipos no Maciço Rio Piranhas de Brito Neves ( 1983). 

2.3 - As Supracrustais 

 São rochas metavulcanosedimentares intrudidas por granitóides, cujos contatos com o 

embasamento se faz na maior parte, por zonas  miloníticas transcorrentes ou tangenciais. 

Jardim de Sá (1994) reconhece uma superfície de não conformidade com o embasamento 

definida pela presença de metaconglomerados basais no Grupo Seridó e diques de anfibolitos 

truncando um bandamento antigo (S1) do embasamento. 

 O Grupo Seridó, segundo Jardim de Sá e Salim (1980), é formado por três unidades: a 

basal, denominada de Formação Jucurutu, uma intermediária, a Formação Equador, e no topo 

a Formação Seridó. As três formações segundo Jardim de Sá (1994) fazem parte de um 

mesmo megaciclo de sedimentação, sem discordâncias regionais intervenientes. 
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2.3.1 - Formação Jucurutu

  A Formação Jucurutu, na sua localidade tipo, segundo Jardim de Sá (1984), é 

constituída de paragnaisses quartzo-feldspáticos com pouca biotita, muscovita e epidoto. Em 

outros setores, é constituída de litotipos alternantes em escala métrica a decamétrica, incluindo 

anfibolitos, mármores, quartzitos, micaxistos, calciossilicáticas e formações ferríferas que 

ocorrem intercalados com biotita gnaisses e gnaisses quartzo-feldspáticos. 

2.3.2 - Formação Equador

  Os principais litotipos da Formação Equador são: muscovita-quartzitos com 

variação faciológica para muscovita quartzo-xistos. Em pontos localizados, ocorrem horizontes 

de quartzitos feldspáticos com bastante muscovita, quartzitos ferríferos, paragnaisses e 

intercalações de metaconglomerados, estes últimos mono ou polimictos descritos por Jardim 

de Sá e Salim (1980). 

2.3.3 - Formação Seridó

 A Formação Seridó é composta por micaxistos diversos, ocorrendo localmente  níveis 

enriquecidos em aluminossilicatos com andaluzita, silimanita e menos freqüentemente cianita. 

É comum a presença de cordierita e por vezes estaurolita associados aos aluminossilicatos. Os 

micaxistos da Formação Seridó também exibem intercalações subordinadas e localizadas de 

quartzitos, mármore, metavulcânicas, rochas calciossilicáticas e metaconglomerados. 

2.4 - Evolução tectonometamórfica, atividades ígneas associadas e 
geocronologia da Faixa Seridó 

2.4.1 - Introdução 

 O primeiro autor a visualizar a presença de uma seqüência metassedimentar 

repousando discordantemente sobre um embasamento gnáissico migmatítico foi Crandall 

(1910). Posteriormente, outros autores desenvolveram importantes pesquisas com o intuito de 

contribuir para a elucidação do desenvolvimento metamórfico e estrutural da Faixa Seridó, 

entre eles Ebert (1969, 1970), Ferreira e Albuquerque (1969), Siqueira e Maranhão (1973), 

Santos (1973), Torres et al. (1973), Mello e Mello (1974) e Brito Neves (1975). Crandall (1910) 

foi um dos primeiros autores a  reconhecer a seqüência metassedimentar, atribuindo sua 

evolução a partir de um evento tectonometamórfico que afetou seu embasamento, sendo 

responsável por uma organização estrutural simples, com desenvolvimento de uma sucessão 

de dobras anticlinais e sinclinais com plano axial de mergulho vertical a subvertical. Associado 

a estes dobramentos teria o desenvolvimento de clivagem em leque e eixos de dobras 

retilíneos com caimento suave ora para NNE ora para SSW (Ebert 1966, 1967, 1969, Ferreira e 
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Albuquerque 1969, Torres et al. 1973, Mello e Mello 1974 e Brito Neves 1975, todos In: Sá 

1982).

2.4.2 - Evolução dos eventos

 Seguindo a terminologia proposta por Jardim de Sá (1994), a evolução 

tectonometamórfico da Faixa Seridó se deu ao longo de três eventos tectonomagmáticos 

importantes, que são sumarizados a seguir: 

 F1/M1 foi gerado por um evento deformativo que deu origem a um bandamento 

milimétrico a centimétrico (S1) discernível da foliação S2 apenas nas regiões de charneiras de 

dobras F2, sendo referida como uma composição S1 + S2 encontrada apenas no Complexo 

Caicó. Localmente são identificadas até duas gerações de estruturas, uma precoce (F1P) e uma 

tardia (F1t). Em geral, as mesmas estão paralelizadas às da fase K2/D2 (Jardim de Sá 1994). A 

associação horblenda+plagioclásio (An >17%) verificada em gnaisses define condições de 

fácies anfibolito, localmente podendo ter alcançado a isógrada da anatexia (Borges 1991 e 

Magini 1991). A intrusão dos granitóides G1 de Jardim de Sá et al. (1981), com idade correlata 

ao início do Ciclo Orogênico Transamazônico, foi a principal atividade ígnea associada a este 

evento.

Os primeiros dados geocronológicos foram obtidos por Brito Neves (1975) pelo método 

Rb-Sr com idade de 2,67 Ga e por Pessoa (1976), para as rochas do embasamento no 

Anticlinório de Florânea, em ortognaisses granodioríticos referidos como do Grupo São Vicente, 

com idade Rb-Sr de 2170  70 Ma. Na porção a oeste da faixa, pelo método U-Pb, em 4 

amostras de zircão de ortognaisses do Complexo Caicó-São Vicente, Hackspacher et al. (1990) 

obtiveram um intercepto superior em 2,15 Ga. 

 Em granitóides do tipo G1, Macedo et al. (1991) obtiveram pelo método Rb-Sr, uma 

isócrona de 2180  60 Ma em  augen gnaisses da região de Açu (metaplutônicas Caicó). Em 

ortognaisses tonalítico-granodioríticos das regiões de Açu e Caicó, a idade obtida pelo mesmo 

método foi de 2230  70 Ma. Estas mesmas rochas foram datadas pelo método Pb-Pb, e a 

idade média registrada para as primeiras foi 2170  10 Ma e para as últimas em 2181  24 Ma. 

 Legrand et al. (1997) dataram monozircões previamente submetidos a abrasão de um 

granito migmatizado tipo G1, obtendo três pontos que definiram uma discórdia com intercepto 

superior a 2267  158 Ma. Pelo método Rb-Sr em rocha total, Legrand et al. (1991) obtiveram 

idade de 2122  79 Ma. As idades referentes aos granitóides G1, intrusivos na seqüência 

metavulcanossedimentar sintectônico à deformação D1, é indicativo de que esse evento se 

processou em ca 2,15 Ga durante o evento orogênico transamazônico ocorrido no 

Paleoproterozóico.

 F2/M2 foi gerado por uma deformação tangencial  responsável pelo desenvolvimento da 

foliação S2, sendo o primeiro evento deformativo que atingiu as supracrustais da Faixa Seridó, 
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originado, segundo Jardim de Sá (1994), durante a fase K2/D2. F2 é caracterizado por dobras 

isoclinais recumbentes com eixo NE-SW subhorizontais e pelo desenvolvimento de um 

bandamento milimétrico formado por níveis básicos compostos por biotita e clorita alternando-

se com níveis félsicos ricos em quartzo. O metamorfismo M2 variou de fácies xisto verde 

definido pela associação biotita + clorita até o fácies anfibolito, localmente atingindo a isógrada 

da anatexia. Na Formação Seridó, o evento metamórfico M2, localmente é caracterizado pela 

ocorrência de relictos de estaurolita e cianita contemporâneo à deformação tangencial F2

(Jardim de Sá e Barbalho 1991). 

 Os granitóides das suites G2 de Jardim de Sá et al. (1981), de idade correlata ao Ciclo 

Orogênico Transamazônico, é intrusivo na Formação Jucurutu e localmente na Formação 

Seridó (Jardim de Sá e Barbalho 1991 e Jardim de Sá 1994). São rochas graníticas e 

granodioríticas com textura porfirítica ou equigranular transformadas em augen gnaisses e 

ortognaisses. Jardim de Sá (1994) definiu geoquimicamente estas rochas como 

dominantemente augen gnaisses de afinidade subalcalina (monzonítica e shoshonítica) a 

cálcio-alcalina potássica, com termos granodioríticos e mais básicos, de afinidade cálcio-

alcalina, estes últimos em volume aparentemente subordinado. 

Quanto as idades, Macedo et al. (1984) dataram pelo método Rb-Sr, granitóides G2, de 

uma estrutura antiformal F3 cujo núcleo é ocupado pela Formação Jucurutu do Grupo Seridó, 

obtendo uma isócrona com t = 2086  69 Ma. Em outra localidade, em granitóides tipo G2 foi 

obtida uma isócrona com t = 2007  22 Ma. Legrand et al. (1991) dataram pelo método U-Pb, 

zircões de augen gnaisse tipo G2, intrudindo na interface Formação Jucurutu e o 

embasamento, obtendo uma discórdia com intercepto superior de 1934  12 Ma. 

 Jardim de Sá et al. (1987) reportaram idades Rb-Sr nesta unidade na região de Serra 

Negra do Norte, com valores de 2086  68 Ma e 2117  291 Ma. Ainda em metapegmatitos G2,

a ESE de Açu, Jardim de Sá (1994) obteve idade pelo método Rb-Sr de 1799  30 Ma e 1884 

23 Ma. 

  Segundo Jardim de Sá e Barbalho (1991) e Jardim de Sá (1994) o alojamento desses 

granitóides se deu sintectônico ao evento D2, conseqüentemente, a idade desses granitóides 

corresponde a idade do evento D2, impresso nas rochas supracrustais da Faixa Seridó, 

colocando as mesmas com idade mínima Paleoproterozóica. Em contrapartida Caby (1985) e 

Caby et al. (1991), consideram que os granitóides tipo G2 são intrusões anorogênicas, 

Paleoproterozóica, sin-sedimentares à Formação Jucurutu e as deformações observadas 

nestes corpos ocorreram durante o ciclo brasiliano no Neoproterozóico (Archanjo e Salim 1986, 

Caby 1989 e Caby et al. 1991), ou alternativamente, os granitóides G2 representariam um 

termo mais diferenciado dos granitódes G1, logo fazendo parte do embasamento (Legrand et al.

1997).

 F3/M3 está relacionado às estruturas com trend principal NE-NNE. Segundo Jardim de 
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Sá (1984), as dobras F3 mostram variações de estilos. Nas áreas de mais baixo grau (xisto 

verde com clorita + muscovita) as dobras são fechadas, normais ou inclinadas, enquanto que 

em fácies xisto verde alto a anfibolito, na mesma litologia, as dobras são apertadas a isoclinais, 

invertidas e localmente também recumbentes. A foliação desenvolvida é sempre uma 

xistosidade ou clivagem de crenulação, podendo às vezes ser zonal e espaçada. O 

metamorfismo M3 foi predominantemente do fácies xisto verde, porém Jardim de Sá 

(1984,1994), Fonseca et al. (1991) e outros autores, verificaram que o evento metamórfico M3

em alguns locais, principalmente próximo a corpos ígneos ou em zonas de cisalhamentos 

transcorrentes, caracteriza-se pela ocorrência de andaluzita, cordierita e/ou silimanita em 

associações sin a tardi-F3, e as reações possivelmente envolvidas situam M3, pelo menos 

localmente, no fácies anfibolito de pressões baixas 

 Jardim de Sá (1994) chama a atenção para a presença de dois estágios, um precoce 

denominado de F3P/S3P, representada por um bandamento de solução por pressão associado a 

mecanismo de deslizamento flexural ou zonas de cisalhamento de baixa temperatura, sendo 

mais comum em micaxistos. A outra fase, tardia com relação a F3/S3 denominada de F3t/S3t,

compreende clivagens de crenulação, e dobras associadas subparalelas a foliação S3 ou 

estruturas em sítios particulares de transpressão/transtração ou fluxo contracional/extensional. 

 A intrusão dos granitóides tipo G3 de Jardim de Sá et al. (1981), se constitui na mais 

expressiva atividade magmática ocorrida na Faixa Seridó. São corpos agrupados de acordo 

com sua cronologia com relação a fase de deformação D3, em granitóides sin-tectônicos que 

compreendem seqüências de composição intermediária básica mais antiga que se constitui nas 

suítes de K-dioritos, de afinidade shoshonítica a cálcio-alcalina potássica, e as suítes de 

granitóides porfiríticos de afinidade subalcalina/monzonítica  e granitóides tardi-tectônicos 

representados por tipos sob a forma de diques e stocks de composição granodiorítica, 

equigranular, fino a médio e pegmatitos homogêneos e heterogêneos zonados. 

 Para os granitóides G3, a idade obtida por Legrand et al. (1991), pelo método U-Pb em 

zircão foi de 555  5 Ma. Galindo et al. (1993) obtiveram  idades isocrônicas Rb-Sr em rocha 

total de 545  7 Ma para o Granitóide Umarizal, 600  7 Ma para o Granitóide Tourão e 631 

23 Ma e de 575  15 Ma para o Complexo Granítico Serra do Lima. Jardim de Sá (1994) 

determinou pelo método Rb-Sr, com sete amostras do granito porfirítico dente de cavalo do 

maciço Acari (dente de cavalo), uma idade de 547  21 Ma e, para o plúton de São João do 

Sabugi, a idade de 587  41 Ma. Portanto estas idades colocam os corpos de granitóides G3,

com idade Neoproterozóica correlata a orogênese brasiliana, correspondendo a idade da 

deformação transcorrente D3.
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2.4.3 - Discussões

A idade da Faixa Seridó tem sido discutida nas duas últimas décadas, apoiada em 

critérios tectonomagmáticos e dados isotópicos de granitóides intrusivos, com preferencias 

para idades Paleoproterozóica (ca. 1.9 Ga) segundo Jardim de Sá (1994) ou idade Meso a 

Neoproterozóica (ca. 0,6-0,8 Ga) por Van Schmus et al. (1995a). 

 A primeira tentativa  de se datar diretamente os metassedimentos Seridó pelo método 

Rb-Sr foi realizada por McReath e Jardim de Sá (1977), onde foram encontrados problemas de 

desequilíbrio isotópico. Torquato e McReath (1982) através de estudo com isótopos de 

oxigênio e carbono em mármores da Formação Jucurutu, obtiveram “idades” entre 1,8 Ga e 2,6 

Ga. Nascimento e Sial (1999), utilizando técnicas  mais refinadas, obtiveram idades nos 

referidos mármores, em torno de 2,28 Ga e 0,65 Ga. 

 Van Schmus et al. (1995), divulgaram idades U-Pb, obtidas em populações de zircões, 

tidos como detríticos, das Formações Jucurutu e Seridó, cujas idades variaram de 2,20 a 1,75 

Ga, com as populações mais novas de zircões de “metatufos” da Formação Seridó, fornecendo 

idades em torno de 0,7 Ga. Pelo método Sm-Nd, Van Schmus et al. (1995) obtiveram idades 

modelo TDM para a Formação Jucurutu entre 1,6 e 1,5 Ga com valores de Nd (t = 0,6 Ga) na 

faixa de -5 e, para a Formação Seridó idades TDM  entre 1,6 e 1,2 Ga e valores de Nd (t = 0,6 

Ga) na faixa entre -5 e 0. Segundo Van Schmus et al. (1995) as idades modelo obtidas nas 

rochas supracrustais da Faixa Seridó, corresponderia a idade de extração do manto do magma 

formador das rochas fontes dos metassedimentos e as idades U-Pb, correspondendo a de 

cristalização destas rochas fontes na crosta. Logo as supracrustais da Faixa Seridó seriam de 

idade Meso a Neoproterozóica. 

 As principais evidências citadas pelos defensores da evolução monocíclica para as 

supracrustais da Faixa Seridó são as citadas nos parágrafos seguintes: 

 1) A presença das mesmas associações mineralógicas relacionadas as foliações S2 e 

S3 é sugestiva de que estas duas fases teriam se desenvolvido no mesmo nível crustal. O fato 

do metamorfismo de mais baixo grau estar associado tanto a S2 quanto a S3 localizados numa 

mesma região, implicaria que o evento tectonometamórfico seria único (Legrand et al. 1995). 

 2) As estruturas tangenciais de baixo ângulo com transporte para sul e as estruturas 

transcorrentes dextrais, fazem parte de um único regime cinemático progressivo ocorrido 

durante o ciclo brasiliano; as estruturas tangenciais estariam relacionadas a piso de empurrões 

e às estruturas transcorrentes a rampas laterais (Caby 1985, 1989 e Caby et al. 1991) 

 3) Os dados isotópicos Sm-Nd e U-Pb, estes últimos em zircões “detríticos” dos 

paragnaisses da Formação Jucurutu obtidos por Van Shmus et al. (1995), indicariam uma 

idade máxima Mesoproterozóica para a Formação Jucurutu, e para os micaxistos Seridó uma 

idade Meso a Neoproterozóica. 

 A evolução policíclica é sustentada principalmente em algumas observações de campo, 
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como as relações de intrusão de granitóides,  critérios estruturais e nos estudos geoquímicos e 

isotópicos dos granitóides interpretados como sinorogênico aos eventos deformacionais. Estas 

evidências possibilitaram algumas interpretações assim discriminadas: 

 1) As supracrustais Proterozóicas do Grupo Seridó segundo Jardim de Sá (1994), 

exibem os efeitos de dois episódios tectonometamórficos de primeira ordem, ambos 

caracterizados pela imposição de um fabric penetrativo, estando as estruturas mais antigas 

ligadas a um regime tectônico tangencial com grande penetratividade. Esta deformação 

precedeu a intrusão dos plútons brasilianos e imprimiu generalizada gnaissificação em 

granitóides paleoproterozóicos (ca  2,0-1,9 Ga). 

 2) As observações das estruturas F2 e F3 realizadas por Jardim de Sá e Barbalho (1991) 

e Jardim de Sá (1994), denotaram uma incompatibilidade cinemática entre essas estruturas, 

mostrando que são fases distintas, geradas em diferentes regimes. Uma vez que os 

movimentos dextrais nas zonas transcorrentes F3 são sistemáticos, para caracterizar estas 

zonas como fazendo parte de rampas laterais, teria que ter um correspondente sinistral, e isso 

não é observado na Faixa Seridó.

 3) As relações de contato intrusivo e a identificação de apófises dos granitóides G2 nos 

paragnaisses da Formação Jucurutu e micaxistos da Formação Seridó colocam as 

supracrustais da Faixa Seridó, com idade mínima Paleoproterozóica (Jardim de Sá e Barbalho 

1991, Jardim de Sá 1994 e Brasil et al. 1995).

4) O último evento expressivo que atuou na Faixa Seridó, gerou a deformação 

trancorrente ou transpressiva, associada a metamorfismo predominantemente do tipo baixa 

pressão e alta temperatura denominada de deformação D3. Segundo Jardim de Sá (1994) esta 

estrutura se desenvolveu em um regime transcorrente identificado pela foliação S3 com 

mergulho médio a forte, conjugada a uma lineação de estiramento (Lx
3) de baixo rake.

 Contudo, qualquer que seja o modelo geodinâmico para esta faixa, é fato incontestável 

por todos que a intrusão dos granitóides G3 ocorreu durante a atuação do ciclo brasiliano, se 

configurando na mais expressiva atividade ígnea da Faixa Seridó e sendo o principal marcador 

cinemático do desenvolvimento das estruturas D3, e o principal expoente na datação desse 

evento. Jardim de Sá (1994) integrando os dados estruturais, geoquímicos e isotópicos, propõe 

um modelo geodinâmico que define um orógeno transcorrente, sendo que a Faixa Seridó, pelo 

menos isoladamente, corresponde a um ambiente de retrabalhamento intracontinental. Esse 

modelo envolve o movimento lateral de blocos crustais e litosféricos ao longo de zonas de 

cisalhamento que se enraízam em detachments na crosta média inferior e mesmo no manto.



CAPÍTULO 3 - AS MINERALIZAÇÕES DE

SCHEELITA E OURO DA FAIXA SERIDÓ

3.1 - Introdução 

 A Faixa Seridó, hospeda importantes mineralizações scheelitíferas, caso da minas 

Brejuí em Currais Novos, Bonfim em Lajes e Bodó no município homônimo, e  

secundáriamente, mineralizações auríferas, com destaque para a mina São Francisco no 

Município de Currais Novos, todas no Rio Grande do Norte. Das quatro mineralizações 

estudadas, duas auríferas estão inseridas no embasamento desta faixa, que são as de Ponta 

da Serra e da Fazenda Simpático. As mineralizações de scheelita da mina Brejuí e de ouro da 

São Francisco, estão hospedadas nas supracrustais da Faixa Seridó. 

 Foram realizados vários trabalhos para determinar a gênese das mineralizações de 

scheelita, com destaque para os de Leonardo (1942), Jonhston Jr. e Vasconcelos (1945), Salim 

(1984) e mais recentemente Salim (1993 e 1994a e b), Legrand et al. (1994a e b) e Costa 

(1995). As mineralizações auríferas foram pouco pesquisadas, sobressaindo-se os trabalhos 

de, Luiz Silva (1995), Legrand et al. (1996) e Silva (1997). 

 Para a origem das mineralizações scheelitíferas duas hipóteses foram postuladas, a 

singenética e a epigenética. Os trabalhos mais recentes fortalecem a última hipótese. No caso 

das mineralizações auríferas, as formas de ocorrências descritas por Legrand et al. (1996) na 

Província Borborema são encontradas em: 1) veios de quartzo, com destaque para a 

mineralização de São Francisco em Currais Novos-RN; 2) rochas cisalhadas como o minério de 

Ponta da Serra em Caicó-RN; 3) zonas de infiltrações, onde os fluidos hidrotermais percolam 

rochas dúcteis, tipo micaxistos, ao longo de zonas com espessura que variam de 10 a 100 m, 

tendo-se como exemplo as rochas cisalhadas mineralizadas da mina São Francisco e 4) rochas 

calciossilicáticas conforme o minério da ocorrências de Itajubatiba-PB e Bonfim-RN. Em geral, 

todas estas mineralizações estão associadas a zonas de cisalhamento. 

3.2 - Mineralizações de Scheelita 

 As mineralizações scheelitíferas na Faixa Seridó, são conhecidas desde o início da 

década de 40, estão hospedadas em rochas calciossilicáticas e anfibolíticas, com ocorrências 

menos significativas em veios de quartzo e pegmatitos. Os principais tipos de depósitos, 

segundo Salim (1984) são dois:

1. Os depósitos estratiformes, com o minério hospedado em rochas calciossilicáticas e 

anfibolíticas. 
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2. Os depósitos Stratabound, que são mineralizações em trapes estruturais e em veios 

quartzosos, pegmatíticos e calciossilicáticos. 

3.2.1 - Hipótese Singenética

 Para os defensores da hipótese singenética, o tungstênio, juntamente com os metais da 

sua paragênese, já estariam contidos nas rochas fontes dos metassedimentos ou seriam 

provenientes das atividades ígneas contemporâneas à sedimentação, caracterizando-se nesse 

caso, como  vulcanogênica. Dentro do grupo de defensores da hipótese singenética, existem 

três correntes distintas: (a) um grupo que defende uma origem sedimentar para o tungstênio, 

(b) um segundo grupo que defende uma origem vulcanossedimentar e (c) um terceiro grupo 

que defende a presença do tungstênio no protomaterial. 

 Os defensores da origem  vulcanossedimentar (Moeri e Schnack 1979 e Beurlen e 

Busch 1981) apoiaram-se no fato de ocorrer mineralizações em rochas anfibolíticas, que 

segundo estes autores, são derivadas de lavas máficas, colocando uma origem sedimentar 

para o tungstênio, porém isso só seria possível se fosse comprovada a presença desse 

elemento no embasamento, o que não foi testado em trabalhos posteriores. A presença de 

tungstênio no protomaterial pré-metamórfico, foi inicialmente sugerido por Ebert (1970), Pessoa 

(1974) e Susczynski (1975), sendo seguido posteriormente por Salim, (1977 e 1979), Salim 

(1984), Salim et al. (1978), Bezerra de Melo (1978) e Beurlen et al. (1982). 

 Salim (1982) descreveu scheelita e sulfetos associados, dobrados em finas camadas no 

mesmo estilo das primeiras fases de deformação e metamorfismo que afetaram as rochas 

hospedeiras destas mineralizações, o que levou o mesmo a sugerir que a cristalização destes 

minerais seria tão antiga quanto o primeiro evento deformativo e metamórfico sofrido pelas 

rochas encaixantes, não implicando que na seqüência pré-metamórfica já existisse níveis 

enriquecidos em scheelita ou outro mineral de tungstênio. Novamente, nesse caso, a fonte 

desses metais poderia ser, possivelmente, o embasamento ou vulcanismo sin-sedimentar 

(Salim 1984). 

3.2.2 - Hipótese epigenética 

A hipótese epigenética defende que a mineralização de tungstênio é proveniente de 

fontes externas, com o tungstênio e os metais associados sendo transportados por fluidos 

hidrotermais de origem graníticas para sítios litoestruturais. A hipótese epigenética é dividida 

em duas correntes: a primeira defende que a origem das mineralizações de tungstênio foi por 

metassomatismo de contato ou pirometassomatismo e a segunda que a origem se deu por 

metassomatismo hidrotermal. 

 A hipótese por metassomatismo de contato ou pirometassomatismo para a formação 

das mineralizações scheelitíferas na Província, foi formulada por Leonardo (1942) e Johnston 
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Jr. e Vasconcelos (1945). Para esses autores a mineralização foi formada por metassomatismo 

hidrotermal, e os depósitos seriam pirometassomáticos, produzidos na auréola de contato de 

intrusões graníticas em calcários impuros. As evidências de campo mostraram a fragilidade 

deste modelo, não tendo sido evidenciada nenhuma relação entre intrusão granítica-calcário 

impuro, existindo apenas pequenas auréolas de skarn com alguns centímetros em veios e 

diques pegmatíticos que cortam mármores nas áreas mineralizadas, além do fato de se ter 

zonas mineralizadas distantes de granitos.  

 A hipótese por metassomatismo hidrotermal ganhou força com os estudos realizados 

por Salim (1993 e 1994a e b) no depósito de Brejuí na cidade de Currais Novos-RN (Fig. 3.1), e 

Legrand et al. (1994a e b) e Costa (1995) no depósito de Bodó-RN. Os resultados obtidos 

convergiram para uma mesma conclusão quanto a gênese destes depósitos. Salim (1993, 

1994) observou na Mina Brejuí, uma coluna metassomática desenvolvida nos contextos: (a) 

gnaisse - calciossilicática - mármore (b) mármore - calciossilicática - pegmatito e (c) mármore - 

calciossilicática - pegmatito, também ocorrendo como bolsões no interior de gnaisses e 

mármores. Na mina Bodó-RN, Legrand et al. (1994a e b) e Costa (1995), reconheceram 

colunas metassomáticas semelhantes àquelas da Mina Brejuí, com texturas de dissoluções por 

ataques de fluidos hidrotermais típicas, além do desenvolvimento de bandas monominerálicas 

e paragêneses cujo desenvolvimento só seria possível por metassomatismo hidrotermal. 

 Estas observações levaram os autores a concluirem que a gênese das mineralizações 

scheelitíferas do Seridó, se deu por metassomatismo hidrotermal, porém permanecem as 

dúvidas quanto a idade e fonte dos fluidos mineralizantes, com preferência para fluidos tardios 

liberados no final da cristalização dos granitóides intrusivos, sin a pós-tectônico à última fase 

de deformação e metamorfismo que atuou na Faixa Seridó, ocorrido no neoproterozóico 

durante  o Ciclo Brasiliano, há cerca de 0,6 Ga. 

3.3 - Mineralizações de Ouro

 As mineralizações de ouro na Província Borborema, são na forma de pequenas 

ocorrências, distribuídas principalmente no domínio da Zona Transversal e na Faixa Seridó. 

Lins (1984) assume que existe um controle litológico para as mineralizações auríferas da 

Província Borborema, mas vários estudos mostraram que ocorrem mineralizações em litologias 

diversas, como ortognaisses,  micaxistos, calciossilicáticas e granitos, ficando claro que não 

existe um controle litológico. Porém, em todos os depósitos estudados, as mineralizações são 

controladas por zonas de cisalhamento NE e NNE de segunda ordem, com relação ao 

Lineamento Patos (Luiz Silva 1995, Legrand et al. 1996, Silva 1997, Silveira 1997 e Trindade 

1998).



Estudo Geoq. e Geocron. em ZC Mineralizadas em Au e Geocron. Scheelita...         Trindade, I.R./PPGG/UFRN 18

Figura 3.1 - Localização da mineralizações de scheelita e ouro estudadas na Faixa Seridó (Modificado de Jardim de 
Sá 1994). 

 Admite-se para as mineralizações de ouro da Província Borborema, uma origem 

hidrotermal, baseada nos estilos de ocorrência e no ambiente tectônico como zonas de 

cisalhamento, por onde circularam grandes volumes de fluidos que percolando as rochas 

encaixantes deram origem a veios quartzosos, por vezes mineralizados em ouro. Os 

testemunhos dessa interação fluido-rocha são texturas de dissolução mineral, bordas de 

reação e substituição parcial ou total. Além disso, sulfetos e óxidos precipitados nos veios 

também são encontrados nas encaixantes, indicando que foram remobilizados destas para os 

veios por fluidos (Luiz Silva 1995, Legrand et al. 1996, Silva 1997 e Trindade 1998). 
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3.3.1 - Mineralização de São Francisco

 A mineralização de São Francisco, localizada no Município de Currais Novos-RN (Fig. 

3.1) é o depósito de ouro mais expressivo da Faixa Seridó, estando encaixada nos micaxistos 

da unidade do topo do Grupo Seridó (Formação Seridó). Tendo sido explorada desde a década 

de 40, por garimpagem nos córregos que drenam a área. A partir de 1976, passou-se a 

explorar os veios de quartzo e zonas alteradas nos micaxistos hospedeiros dos veios auríferos 

(Luiz Silva 1995). Atualmente, a exploração é feita através de garimpagem dos rejeitos, onde 

são produzidos cerca de 4 kg de ouro por mês. Segundo Luiz Silva (1995) a extração do 

minério no trend aurífero, pelas companhias mineradoras, foi concentrada em uma faixa de 

enriquecimento supergênico com aproximadamente 30 m de largura e 1000 m de extensão. 

Nesta faixa os sulfetos estão geralmente alterados e o ouro é de fácil recuperação. 

 O ouro da mineralização de São Francisco ocorre em zonas de cisalhamento 

transcorrente (D3) com alto ângulo, em veios de quartzo por vezes boudinados encaixados em 

silimanita-muscovita xisto feldspático milonítico, tendo como rocha original um granada-biotita 

xisto feldspático da Formação Seridó. Estudos de calibrações do termômetro biotita-granada e 

dos barômetros granada-plagioclásio-aluminossilicato-quartzo e granada-plagioclásio-

muscovita-biotita realizados por Luiz Silva (1995), indicaram que a rocha original (protólito) e a 

rocha transformada esperimentaram praticamente as mesmas condições PT com média de 

572o 17oC e 3,5 0,5 kbar. O autor relaciona o aparecimento de cordierita, andaluzita e 

silimanita a um metamorfismo hidrotermal que atuou sobre o granada biotita xisto. Com base 

em estudos de inclusões fluidas, Luiz Silva (1995), determinou que os fluidos dos veios 

mineralizados apresentam composição H2O (  sais) - CO2 ( CH4) - CH4. A alta razão 

ouro/metais básicos (eg. Cu, Pb, Zn) e a relação do ouro com sulfeto de ferro sugere que o 

ouro foi transportado como complexos reduzidos de enxofre (eg. Phillips e Groves 1983, 

Groves e Foster 1991, Phillips e Powell 1993). 

3.3.2 - Mineralização de Ponta da Serra

 A mineralização de Ponta da Serra está localizada a NW da cidade de Caicó-RN, da 

qual dista aproximadamente 10 km (Fig.3.1). Encontra-se hospedada em ortognaisses de 

composição tonalítica a granodiorítica intensamente cisalhado, pertencente ao Complexo 

Caicó, embasamento do Grupo Seridó. A mineralização é do tipo “ouro em rochas cisalhadas” 

de acordo com Legrand et al. 1996), estando associada à zonas de cisalhamento com trend 

N30oW e mergulho variando de 30 a 65o para SW. Estudos realizados em seções polidas 

revelaram que os minerais minérios presentes na rocha hospedeira em ordem decrescente 

são: pirrotita, arsenopirita, pirita, calcopirita e cubanita, esta paragênese é sugestiva de que o 

ouro se precipitou em ambiente redutor segundo Silva (1997). Esta autora também identificou 
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um halo de alteração hidrotermal caracterizado por calcificação, carbonatação, muscovitização 

e silicificação. 

3.3.3 - Mineralização da Fazenda Simpático

 A mineralização da Fazenda Simpático está localizada a oeste do Município de São 

Fernandes-RN, a aproximadamente 2 km (Fig. 3.1). A exemplo da mineralização de Ponta da 

Serra, encontra-se hospedada em ortognaisses do Complexo Caicó intensamente milonitizado 

e transformado em um “quartzito tectônico” enriquecido em silimanita e muscovita. O ouro 

ocorre em veios de quartzo boudinados associados a uma zona de cisalhamento com direção 

geral N20oW, com os ore shoots mergulhando para SSW em baixo a moderado ângulo. 



CAPÍTULO 4 - ESTUDO PETROGRÁFICO 

DAS ROCHAS HOSPEDEIRAS DAS 

MINERALIZAÇÕES DE SCHEELITA E OURO

4.1 -  Introdução 

 Quando se tem por objetivo a realização de estudos de mobilidade de elementos 

químicos e isotópicos envolvendo litologias submetidas a deformação, cisalhamento e 

metamorfismo, é indispensável que seja realizado previamente um minucioso estudo 

petrográfico destas litologias, com o intuito de se identificar as mudanças das fases 

mineralógicas. O estudo petrográfico forneceu as condições necessárias para se propor as 

reações ocorridas durante os processos de transformações, envolvendo os constituintes 

mineralógicos dos protólitos, aqui denominadas como “rochas originais”, e das rochas 

transformadas.

 A integração dos estudos petrográficos com os resultados das análises químicas é 

importante para se discutir e compreender, com  subsídios mais consistentes, o 

comportamento dos elementos químicos frente às transformações mineralógicas sofridas pela 

rocha hospedeira, durante possíveis interações fluido-rocha, nas rochas calciossilicáticas 

mineralizadas em scheelita e nas zonas de cisalhamento mineralizadas em ouro.

4.2 - A mineralização scheelitífera da mina Brejuí

 No contexto geológico, a mina Brejuí está inserida na Formação Jucurutu do Grupo 

Seridó, tendo como minério rochas calciossilicatadas formadas preferencialmente no contato 

de paragnaisses com mármores, também ocorrendo subordinadamente como bolsões dentro 

dos paragnaisses e mármores. Durante muitos anos o minério da mina Brejuí foi classificado 

como tactitos dos tipos A, B, C, D e E, de acordo com o seu posicionamento na coluna 

litoestratigráfica da mina (Fig.4.1). 

 Salim (1993) e Salim et al. (1994a e b), definiram dois tipos principais de rochas 

calciossilicáticas com base nas associações minerais formadas por alteração hidrotermal, uma 

primária e uma secundária. A primária é caraterizada pelas seguintes paragêneses: 1) 

hornblenda ferro-pargasítica, plagioclasio(An40-47), quartzo, biotita e microclina, 2) diopsídio-

hedenbergita, quartzo, microclina, hornblenda e plagioclásio(An80-85), 3) diopsídio-hedenbergita, 

grossulária, quartzo, plagioclásio(An85-92), e 4) granada, diopsídio-hedenbergita e quartzo. 
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biotita gnaisse
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Mármore granoblástico com grafita

Mármore granoblástico com grafita

Mármore com intercalações micáceas (flogopita)
 e condrodita mais frequente

Figura 4.1 - Coluna litoestratrigráfica da mina Brejuí, com a classificação e o posicionamento dos níveis de minério 
(extraído de Maranhão et al. 1984). 

 A partir da alteração hidrotermal das rochas calciossilicáticas primária, formou-se a 

rocha calciossilicática secundária, caracterizada por apresentar três paragêneses principais: 1) 

uma mais precoce formada por escapolita + vesuvianita, 2) uma intermediária com epidoto-

clinozoisita + prehnita e 3) uma mais tardia representada por zeólitos. A Figura 4.2 sumariza os 

minerais constituintes de cada paragênese. 

Paragênese 
primária

Honrblenda

Plagioclásio

Cpx-granadas

Quartzo

flogopita
actinolita
epidoto

epidoto
escapolita

epidoto

escapolita
vesuvianita

calcita

quartzo
scheelita

molibidenita
sulfetos  Fe, Mo, Cu

quartzo
scheelita

molibidenita
sulfetos
bismuto

quartzo
scheelita

epidoto

epidoto

epidoto
phrenita
calcita

zeólitas
calcita
epidoto

cloritas

saussuritas

pirita

bornita

Calcopirita

magnetita
ferbelita
powelita
magnetita
bismutinita

Escap-vesuv. Epi. - phrenita Zeólitos

Paragênese Secundária Zonas de 
Sulfeto-óxidos

Figura 4.2 - Paragêneses de minerais das rochas calciossilicáticas primária e secundária mineralizadas em scheelita 
da mina Brejuí (Salim et al. 1994a e b). 
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Salim (1993) sugeriu o intervalo de 450oC a 650oC para a formação da paragênese 

primária, enquanto que para as paragêneses secundárias os intervalos propostos foram de 

380oC a 450oC para a formada por escapolita-vesuvianita, de 270oC a 380oC para epidoto-

prehnita e de 200oC a 300oC para os zeólitos. 

4.3 - Estudo petrográfico das rochas calciossilicáticas 

 Foram coletadas cinco amostras de rocha calciossilicatada na mina Brejuí (B1a, B1b, 

B1g, B1h, B2c) com o objetivo de se realizarem os estudos petrográficos . Os estudos em 

seções delgadas mostraram que as rochas calciossilicáticas mineralizadas em scheelita são 

constituídas essencialmente por diopsídio, epidoto, granada, vesuvianita, calcita, flogopita, 

quartzo e secundariamente volastonita, caso da amostra B1h,  ou granada, diopsídio, epidoto, 

quartzo, plagioclásio, microclina e anfibólio (amostra B2c). 

 O diopsídio, no geral ocorre como cristais xenomórficos inclusos em granada ou como 

cristais hipidiomórficos (Foto 4.1). As alterações mais comuns são para anfibólios, epidoto e 

granada.

 A granada, em amostra de mão, ocorre como cristais idiomórficos, hipidiomórficos e 

xenomórficos, sendo que predomina a última forma. Microscopicamente apresenta textura 

poiquiloblástica com inclusões de plagioclásio, anfibólio, diopsídio e quartzo, este último 

preenchendo cavidades de dissolução provocadas por ataques de fluidos hidrotermais (Foto 

4.1).

 O quartzo ocorre de duas formas principais: i) como cristais xenomórficos prenchendo 

espaços intercristalinos com contatos irregulares e interpenetrantes com os demais 

constituintes mineralógicos da rocha e, ii) como gotículas, inclusos principalmente em granada 

(Foto 4.1).

 Os anfibólios são predominantemente hornblenda mas também foi identificado a 

tremolita-actinolita. O primeiro ocorre como cristais prismáticos hipidiomórficos associados a 

diopsídio, granada, plagioclásio e quartzo. A tremolita-actinolita ocorre como cristais 

prismáticos ou fibrosos como produto da alteração de hornblenda e diopsídio (Foto 4.2)

 A vesuvianita em amostra de mão, ocorre como agregados de cristais prismáticos 

idiomórficos a hipidiomórficos ou como uma massa xenomórfica dispersa na matriz da rocha. 

Microscopicamente são prismáticos (Foto 4.3) com inclusões de granada, diopsídio, granada, 

scheelita e calcita. A principal transformação observada é para epidoto. 

 O epidoto ocorre como cristais hipidiomórficos e xenomórficos formados a partir de 

diopsídio, granada, hornblenda, plagioclásio e vesuvianita ou preenchendo fraturas nos 

constituintes citados. 
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 A calcita ocorre como cristais hipidiomórficos inclusos em vesuvianita ou preenchendo 

espaços intercristalinos ou como mineral secundário preenchendo fraturas nos demais 

constituintes da rocha. 

 O plagioclásio ocorre como restos de cristais corroídos, principalmente dentro de 

granada (Foto 4.1), mas também ocorrem dentro de outros constituintes da rocha. 

 A microclina ocorre como raros cristais xenomórficos preenchendo espaços 

intercristalino mostrando inclusões principalmente de plagioclásio e anfibólio. 

 A scheelita só foi identificada inclusa em vesuvianita, e ocorre como cristais 

hipidiomórficos a xenomórficos com fraturas preenchidas por opacos e carbonato (Foto 4.3). 

4.4 - Discussões

 Pelas observações petrográficas, a distinção entre as calciossilicáticas primárias e 

secundárias é dificultada pela superposição das associações de minerais tidos como da 

paragênese primária com minerais da paragênese secundária numa mesma amostra. 

 Os estudos petrográficos mostraram claramente que os minerais diopsídio-

hedenbergita, hornblenda (ferro-pargasita) e granada constituem a paragênese mais precoce, 

com a granada relativamente mais tardia, uma vez que os dois primeiros podem ocorrer como 

inclusões na granada. De acordo com os dados apresentados por Salim (1993), pode-se 

concluir que esta associação define um intervalo de temperatura relativamente alta para sua 

formação (entre 450oC e 650oC). Para a paragênese secundária formada por vesuvianita, 

epidoto, calcita, volastonita e scheelita as relações de inclusões e contatos indicam duas 

gerações de calcita, uma inclusa na vesuvianita, mostrando ser mais antiga, e uma segunda 

geração que preenche fraturas nos demais constituintes, ficando evidente o seu caráter tardio. 

O epidoto é todo secundário formado a partir da vesuvianita, granada e plagioclásio.

4.5 - Petrografia das rochas da mineralização de São Francisco

4.5.1 - Introdução 

 Na mina São Francisco foram coletadas amostras representativas de cada faixa de 

rocha que forma o pacote litológico da mineralização de ouro composto por um granada-biotita 

xisto feldspático, que é a rocha regional, denominada como “rocha original”, que devido ao 

evento cisalhante passou gradativamente para um cordierita-biotita xisto feldspático, 

denominado de “rocha transformada intermediária” e culminando com o desenvolvimento de 

um silimanita-muscovita xisto feldspático denominado de “rocha transformada final” sendo esta 

a rocha mineralizada (Fig. 4.3). É importante salientar que as “faixas de rochas 
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transformadas” não são contínuas, em função da própria heterogeneidade da deformação 

atuante nas zonas de cisalhamento, o que lhes conferem uma geometria amendoada ou 

entrelaçada.

 Uma das principais características dos micaxistos que representam o arcabouço da 

mineralização de São Francisco, é o desenvolvimento de “faixas” de minerais índices 

aluminosos, tipo granada, cordierita, andaluzita e silimanita em meio a outros como biotita, 

muscovita e plagioclásio. Em campo observou-se que os minerais cordierita e andaluzita em 

alguns locais podem representar proporções bastante elevadas na rocha, que segundo Luiz 

Silva (1995), podem constituir mais de 50% do volume total da rocha. Em alguns casos os 

nódulos de cordierita podem alcançar até 20 cm de comprimento em seu eixo maior, e a 

andaluzita de até 8 cm (Foto 4.4). Outra característica observada em campo, é a presença de 

muitos veios e remobilizados de quartzo, com uma geração de veios paralelos a foliação 

milonítica (S3) da rocha e uma geração de veios discordantes em baixo ângulo com a mesma. 

Também ocorrem corpos pegmatíticos de dimensões métricas intrudindos sin a tarde tectônico 

a foliação S3.

 Na área da mineralização de São Francisco foram coletadas amostras representativas 

das faixas de rocha original, transformada intermediária e da transformada final, sendo que 

foram selecionadas para os estudos petrográficos as amostras MFG-02, MFG-06, MFG-08, 

MFG-14D, MFG-14E e SF-02, cujas localizações encontram-se na Figura 4.3. As amostras 

foram classificadas de acordo com suas características texturais, composicionais e nível de 

transformação em rocha original (RO), rocha transformada intermediária-1 (RTint-1), rocha 

transformada intermediária-2 (RTint-2), rocha transformada final-1 (RTf-1) e rocha transformada 

final-2 (RTf-2).    

 A Tabela 4.1 resume as concentrações estimadas dos constituintes mineralógicos das 

amostras da mineralização de São Francisco, determinadas microscopicamente, partindo-se da 

rocha original (MFG-06) para a rocha transformada (MFG-14F). 

4.5.2 - Rocha original (Granada-biotita xisto feldspático) 

 A rocha considerada como original das encaixantes da mineralização de São Francisco 

foi o granada-biotita xisto feldspático, cuja lâmina estudada foi a MFG-06. Em campo, 

normalmente é uma rocha de textura fina a média, podendo exibir textura mais grossa nas 

porções ricas em remobilizados e veios de quartzo (Foto 4.5). Trata-se de uma rocha que 

mostra uma xistosidade proeminente marcada pelas alternâncias de níveis micáceos com 

níveis quartzo-feldspáticos. Nos níveis enriquecidos em remobilizados de quartzo o aspecto 

xistoso evolui para um bandado, dando uma maior consistência à rocha. 

 O quartzo é o mineral com maior percentual na rocha, constituindo-se no principal 

integrante da matriz, nesse caso, podendo exibir hábito poligonizado com contatos retos a 
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irregulares. Secundariamente ocorrem na forma de ribbons orientados segundo a foliação 

principal da rocha. 

Tabela 4.1 - Composição mineralógica estimada de lâminas dos micaxistos da mineralização 
de São Francisco. 

Minerais (%) MFG-06 
(RO)

MFG-08 
(RTint-1)

MFG-14D 
(RTint-2)

MFG-02 
(RTf)

SF-02
(RTf)

MFG-14E 
(RTf-1)

MFG-14F 
(RTf-2)

Quartzo 50 45 40 45 40 40  35 
Plagioclásio 15 10 10 10 10 <10 13 

Biotita 30 35 35 35 35 40 40 
Muscovita <2 <2 5 <2 <2 <5 7 
Granada <2 <2 <2 <1 <2 - - 
Opacos 3 4 <2 <4 4 <1 <1 

Silimanita - <1 <1 1 <2 1 1 
Turmalina - - <1 <3 2 <3 <3 
Cordierita - <3 5 - - - - 

Calcita - - <1 - - - - 

Legenda: RO = Rocha Original, RTint = Rocha Transformada intermediária, RTf = Rocha Transformada final. 

 O plagioclásio (An  23%) é do tipo oligoclásio segundo Luiz Silva (1995), ocorrem 

duas gerações, a primeira associado ao quartzo na matriz e a segunda associadas às biotitas, 

nesse caso orientado segundo a foliação da rocha. Os cristais associados aos níveis micáceos, 

mostram-se saussuritizados com desenvolvimento de mica branca em seus planos de 

clivagens (Foto 4.6) e pode apresentar bordas de reação. 

 A biotita é o mineral marcador da foliação principal da rocha, porém ocorre uma 

segunda geração de biotita em placas discordantes da primeira que marca a foliação da rocha. 

Alguns cristais mostram bordas de reação principalmente com plagioclásios. As principais 

inclusões se constituem de opacos, quartzo, plagioclásio, apatita e zircão, este último 

apresentando halos pleocróicos. 

 A granada apresenta-se como duas gerações, uma representada por cristais que 

podem exibir bordas irregulares, com inclusões de quartzo, por vezes orientadas (Foto 4.7), e 

fraturas preenchidas por opacos e restos de biotita (Foto 4.8) ou como uma geração de cristais 

hipidiomórficos com superfícies límpidas sem a presença de inclusões importantes. 

4.5.3 - Rocha intermediária (Cordierita-biotita xisto feldspático) 

 A rocha escolhida como representante do estágio intermediário da transformação do 

granada-biotita xisto feldspático (rocha original) para o silimanita-muscovita xisto feldspático 

hospedeiro da mineralização de São Francisco, é um cordierita-biotita xisto feldspático de 

granulação grossa, que se caracteriza pelo desenvolvimento de nódulos de cordierita que 

podem chegar a 25 cm em seu eixo maior, mascarando a xistosidade da rocha (Foto 4.9). Para 

evitar que esses nódulos pudessem superestimar os percentuais desses minerais, evitou-se 

confeccionar lâminas sobre os mesmos. As lâminas representativas dessa rocha são a rocha 
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intermediária menos transformada MFG-08, designada de rocha transformada intermediária-1 

(RTint-1) e a rocha intermediária mais transformada MFG-14D que mesmo localizada no 

interior da zona cisalhada mineralizada, em função de sua mineralogia, também foi 

considerada como representante dessa faixa, sendo denominada de rocha transformada 

intermediária-2 (RTint-2). 

O quartzo ocorre na matriz formando textura em mosaico, podendo apresentar hábitos 

poligonizados, contatos retos iniciando em ponto tríplice (Foto 4.10) ou, como cristais estirados 

(ribbons), orientados segundo a foliação milonítica da rocha. Quando se constituem em 

inclusões, o quartzo apresenta-se em forma de gotículas. 

 O plagioclásio é do tipo oligoclásio (An  29%), e no geral apresenta-se saussuritizado 

com desenvolvimento de mica branca nos seus planos de clivagens, também nota-se  o 

desenvolvimento de carbonato e borda de reação com biotita. 

 Duas gerações de biotita são observadas, a primeira marcando a foliação principal da 

rocha e a segunda, tardia, que corta a primeira, ambas com pleocroísmo marrom avermelhado. 

A principal transformação é para muscovita e opacos. 

 Quanto a muscovita, foram identificadas três ocorrências. Uma geração desenvolvida a 

partir da transformação da biotita que marca a foliação principal da rocha (Foto 4.11), outra 

formada a partir de biotitas mais antigas e uma geração mais tardia, que é caracterizada por 

placas que se desenvolveram aleatoriamente tanto sobre cordierita (Foto 4.12) como a partir de 

biotita (Foto 4.13). No primeiro caso, mostram textura de dissolução (Foto 4.12) e no segundo 

caso, são placas hipidiomórficas. 

 A cordierita ocorre como porfiroclastos que desviam a foliação milonítica da rocha, com 

textura poiquiloblástica marcada por muitas inclusões ativas de biotita e muscovita além de 

granada, opacos, turmalina, quartzo e plagioclásio. Também foram identificados cristais que se 

desenvolveram sobre a foliação, a partir da transformação de biotita mais plagioclásio (Fotos 

4.12 e 4.13). 

 A silimanita ocorre na forma de fibrolita desenvolvida a partir de muscovita, biotita (Foto 

4.14) e mais raramente a partir de plagioclásio (Foto 4.15). Também se observa fibrolita 

desenvolvida no contato cordierita-biotita. 

4.5.4 - Rocha transformada final (Silimanita-muscovita-biotita xisto feldspático) 

 A rocha transformada, que representa o ápice da deformação e transformação sofrida 

pelo granada-biotita xisto feldspático, é um silimanita-muscovita biotita xisto feldspático 
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desenvolvido na zona de mais alto strain do cisalhamento (Foto 4.16). Em campo essa rocha 

apresenta granulação média a grossa onde se destacam nódulos ricos em muscovita e 

silimanita com dimensão decimétrica. Vale salientar que podem ocorrer, nessa “faixa”, minerais 

típicos das duas primeiras, como cordierita e granada (Foto 4.17). As amostras representativas 

dessa litologia foram as SF-02, MFG-02, MFG-14E e MFG-14F. As duas últimas foram as 

escolhidas para os estudos químicos com a MFG-14E denominada de rocha transformada 

final-1 e a MFG-14F por se apresentar mais milonitizada do que a anterior foi denominada de 

rocha transformada final-2. 

 O quartzo  faz parte da matriz milonítica exibindo textura em mosaico e ocorre também 

como cristais estirados (ribbons), com extinção ondulante. Também observam-se cristais 

recristalizados que exibem aspectos poligonais com contatos iniciando em ponto tríplice. 

 O plagioclásio está estirado segundo a foliação milonítica, seus contatos com a biotita 

variam de retos a curvos. Em alguns casos exibe bordas de reação com a biotita e a 

muscovita. É comum o desenvolvimento de mica branca segundo seus planos de clivagens e 

mais raramente de carbonato (Foto 4.18). 

A biotita é o marcador da foliação milonítica da rocha (S3), seus contatos, no geral, são 

retos com os demais constituintes mineralógicos, porém se observam alguns curvos. Nota-se 

uma segunda geração de biotita que são palhetas tardias cortando as biotitas da primeira 

geração. As transformações ocorridas são principalmente para muscovita e mais raramente 

para clorita, tendo também opacos como produto destas transformações. 

 A muscovita desenvolve-se principalmente a partir da biotita, em alguns casos ainda 

apresentam resquícios deste mineral (Foto 4.19). Também pode apresentar bordas de reação 

com biotita e plagioclásio. 

A turmalina ocorre como cristais prismáticos hipidiomórficos a idiomórficos, em média 

com 0,35 mm, desenvolvidos segundo a foliação principal da rocha marcada pela biotita. 

 A silimanita ocorre principalmente na forma de fibrolita associada a muscovita, biotita e 

plagioclásio (Foto 4.20). 

4.6 - Reações envolvidas nas transformações mineralógicas e metamorfismo 
associado nas encaixantes da mineralização de São Francisco

 Luiz Silva (1995) definiu, com base em estudos de inclusões fluidas, a composição dos 

fluidos responsáveis pelas transformações e mineralizações dos veios e hospedeiras da 

mineralização de São Francisco. Segundo este autor, o fluido é composto basicamente por 

H2O, sais dissolvidos e CO2 misturado com pouco CH4. Durante a interação fluido-rocha, 

normalmente estes fluidos sofrem progressivas mudanças químicas, uma vez que ele vai 

promovendo a lixiviação e incorporando elementos das rochas encaixantes ao mesmo tempo 

em que vai depositando sua carga de íons. 
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 A partir da composição dos fluidos que interagiram com as rochas hospedeiras na área 

da mineralização de São Francisco e dos aspectos texturais e mineralógicos observados em 

lâminas, foram sugeridas algumas reações para a formação de minerais nas rochas 

transformadas.

(R1) - BIOTITA
(1) + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO CORDIERITA + MUSCOVITA

(1) + ILMENITA + QUARTZO + FLUIDO

[K(Fe,Mg)3TiAlSi3O10(OH)2] + [7(NaAlSi3O8 ) + 3(CaAl2Si2O8)] + [4H+ + K+ + Mg++ + Fe] 

[2(Fe,Mg)2Al4Si5O18)] + [2(KAl3Si3O10(OH)2)] + [FeTiO3] + [14(SiO2)] + [H2O +78Na++3Ca++]

(R2) - PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO MUSCOVITA + CALCITA + QUARTZO

[8(NaAlSi3O8) + 2(CaAl2Si2O8) + [3CO2 + 4K+ + 8H+]  [4(KAl3Si3O10(OH)2)] + [2(CaCO3)]+

[16(SiO2)] + [8Na+]

(R3) - MUSCOVITA
(1) + QUARTZO + FLUIDO BIOTITA

(2) + SILIMANITA + FLUIDO

[2(KAl3Si3O10(OH)2)] + [2(SiO2)] + [2H+ + 7/2O2 + 6Fe + 6Mg++]  [2(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2)] + 

[2(Al2SiO5)] + [H2O]

(R4) - BIOTITA + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO SILIMANITA + MUSCOVITA + ILMENITA + QUARTZO + FLUIDO

[2(K(Fe,Mg)3TiAlSi3O10(OH)2)] + [6(NaAlSi3O8) + 4(CaAl2Si2O8)] + [4(H2O) + 2K+]  [2Al2SiO5\ + 

[4KAl3Si3O10(OH)2] + [6(Fe,Mg)TiO3)] + [18(SiO2)] + [2(H2O) + 8Na++2Ca++ + 3O2]

(R5) - BIOTITA
1 + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO GRANADA + BIOTITA

2 + MUSCOVITA + QUARTZO + FLUIDO

[2(K(Fe)3AlSi3O10(OH)2)] + [8(NaAlSi3O8) + 2(CaAl2Si2O8)] + [12H+ + 4K + 18Mg + 12Fe++ + 7O2]

[2((Fe,Mg)3Al2Si3O12)] + [4(K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2)] + [2(KAl3Si3O10(OH)2)] + [10(SiO2)] + [2(H2O)

+8Na+ + 2Ca+]

(R6) - BIOTITA
(1) + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO BIOTITA

(2) + MUSCOVITA
(2) + SÍLICA + FLUIDO

[4(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2)] + [8(NaAlSi3O8) + 2(CaAl2Si2O8)] + [8H+ + 4K+]

[4(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2)] + [4(KAl3Si3O10(OH)2)] + [16(SiO2)] + [2Ca++ + 8Na+]

(R7) - QUARTZO + FLUIDO TURMALINA

[6(SiO2)] + [3B + 6Al + Na+ + 3(Mn,Fe,) + 4(H2O) + 4F + 6O2]  [Na(Fe,Mn)3Al6B3Si6O27(H2O,F)4]

(Trindade 1998). 

 Algumas das características apresentada nas rocha transformadas com relação a rocha 

original foram a depreciação de plagioclásio, quartzo e granada, um aumento de biotita, além 

do surgimento de muscovita, silimanita, cordierita e turmalina e, mais raramente de calcita. 
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 Os minerais que tiveram participações mais importantes nas reações de transformações 

foram o plagioclásio e a biotita, evidenciados por bordas de reações nos contatos envolvendo 

estes dois minerais. Alguns aspectos como textura de dissolução, textura em atol e esqueletal, 

além de um aumento de remobilizados de quartzo nas faixas de rochas transformadas 

denunciam a participação de fluidos nas reações mineralógicas ocorridas durante o evento 

transformante, sendo este o principal responsável pela liberação e transporte dos cátions 

envolvidos nas transformações e formações das novas fases mineralógicas. 

 Todas as reações apresentadas nesta seção foram observadas tanto no domínio da 

rocha transformada intermediária como no da transformada final, sendo que algumas 

apresentaram predominâncias diferentes em cada domínio. Para a rocha transformada 

intermediária a reação mais importante foi a R1, responsável pela formação de cordierita e 

biotita2, sendo que a formação da silimanita e muscovita observada na amostra MFG-14D, é 

indicativa de que ocorreram as reações R3, R4, R5 e R6 nas formações destes minerais. A 

calcita e a granada tardia são materializadas pelas reações R2 e R5 respectivamente.

 No domínio da rocha transformada final, as fases minerais formadas que chamam a 

atenção foram a silimanita, muscovita e turmalina. Na formação associada de silimanita e 

muscovita as reações propostas são as R3 e R4 e para a formação unicamente da muscovita a 

R6. A turmalina pode ter sido formada a partir das reações com a participação de biotita como 

reagente que libera os cátions que juntamente com o boro transportado na fase fluidas 

formaram a turmalina segundo a reação R7. 

 Como observado em lâminas, as transformações mineralógicas ocorridas mostram que 

na rocha original, a associação granada-biotita implica que a rocha foi submetida a um 

metamorfismo do fácies xisto verde. O surgimento de minerais como cordierita e silimanita nas 

faixas de rochas transformadas implica em um aumento do gradiente geotérmico, atingindo o 

fácies anfibolito. A associação granada-biotita são minerais típicos metamorfismo regional por 

absorção de calor do ambiente sendo P e T reflexo do calor da deformação, enquanto que nas 

faixas de rochas transformadas o aparecimento de minerais tipomórficos estão relacionados a 

um metamorfismo hidrotermal, com um fluxo contínuo de um fluido possibilitando o 

desenvolvimento de cordierita em sítios com a atuação de uma deformação moderada e a 

associação silimanita-muscovita a sítios de mais alta taxa de deformação. Resultados similares 

na área, também foram obtidos por Luiz Silva (1995). 
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4.7 - Petrografia das litologias da mineralização de Ponta da Serra 

4.7.1 - Introdução 

 O minério de Ponta da Serra encontra-se hospedado em rochas milonitizadas que tem 

como rocha original ortognaisses tonalíticos a granodioríticos do Complexo Caicó, 

representante do embasamento da Faixa Seridó. 

 Na mineralização de Ponta da Serra (Fig. 4.4A), coletou-se amostras, na área do 

garimpo (Fig. 4.4B) e numa trincheira localizada 500 m a norte da área do garimpo (Fig. 4.4C). 

Das amostras coletadas para os estudos petrográficos, na área do garimpo, foram estudadas 

02 amostras representativas da rocha original que foram a MFG-22A e MFG-22B e 01 da rocha 

transformada intermediária, a amostra MFG-22C, sendo esta hospedeira da mineralização. Na 

área da trincheira, ocorre um exemplo típico da evolução progressiva de uma transformação 

tectônica de um augen gnaisse tonalítico em uma rocha milonítica composta essencialmente 

por quartzo, feldspatos e muscovita. Nesta trincheira das amostras coletadas para os estudos 

petrográficos, foram 01 amostra da rocha original (MFG-22G), 02 das rochas transformadas 

intermediárias (FJ-14B e FJ-14C) e 02 da rocha transformada final representada pela amostras 

MFG-22F e FJ-14A. A composição mineralógica estimada das litologias da mineralização de 

Ponta da Serra estão resumidas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Composição mineralógica estimada de lâminas das litologias da mineralização de Ponta da 
Serra.

Minerais (%) MFG-22A 
(RO)

MFG-22G
(RO)

MFG-22C
(RTint)

FJ-14B
(RTint)

FJ-14C
(RTint)

FJ-14A
(RTf)

MFG-22F
(RTf)

Quartzo 35 45 40 45 45 55 60 
Plagioclásio 30 15 25 15 10 10 3% 

Biotita 35 25 25 30 15 5 - 
Muscovita <1 <5 10 10 15 15 30 
Microclina - <3 - - 15 15 5 
Tit/Rutilo - <1 - <1 <1 1 1 
Granada - - <2 - - - - 
Turmalina - - - - - - < 1% 

Legenda: RO = Rocha Original, RTint = Rocha Transformada intermediária, RTf = Rocha Transformada final. 

4.7.2 - Rocha original (ortognaisse) 

 A rocha original da mineralização aurífera de Ponta da Serra, é um ortognaisse 

leucocrático a mesocrático de composição tonalítica, textura granolepidoblástica média 

apresentando níveis diferenciados de composição granodiorítica. Em afloramento é possível 

identificar pelo menos duas foliações metamórficas, uma de baixo ângulo (S2) e uma de médio 

a alto ângulo (S3). Em xenólitos também foi reconhecida uma foliação pretérita 
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Figura 4.4 - Mapa geológico da mineralização de Ponta da Serra (A) com a localização das amostras da 
área do garimpo (B) e da área da trincheira (C). Modificado  de  Silva 1997. 



Estudo Geoq. e Geocron. em ZC Mineralizadas em Au e Geocron. em Scheelita...  Trindade, I.R./PPGG/UFRN38

correspondente a (S1). A zona de cisalhamento mineralizada e da trincheira, estão relacionadas 

a fase F2. As lâminas representativas da rocha original na mineralização de Ponta da Serra são 

das amostras MFG-22A e MFG-22G, da área da cava garimpada e da trincheira,  

respectivamente.

 O quartzo, no geral, ocorre como cristais xenomórficos constituindo a matriz da rocha  e 

em menor proporção estirados (ribbons) segundo a foliação principal da rocha. Alguns cristais 

apresentam um incipiente aspecto poligonal indicativo de recristalização em alta temperatura. 

 O plagioclásio (An 25-35%), ocorre como porfiroclastos, com tamanho médio de 1,5 

mm, em geral apresentando as bordas cominuídas tipo “textura mortar” (Foto 4.21), inclusões 

de biotita e quartzo, este último com aspectos de bolhas (Foto 4.22). No geral, encontra-se 

saussuritizado com desenvolvimento de mica branca e placas de muscovita com até 1,00 mm 

em seu eixo maior (Foto 4.23). Uma segunda geração de plagioclásio é observada na matriz da 

rocha, como cristais menos alterados com granulometria média de 0,5 mm. 

 A biotita ocorre como palhetas hipidiomórficas com até 2,5 mm em seu eixo maior, 

constituindo-se no principal marcador da foliação da rocha. Ocorre outra geração de biotita 

mais antiga dobrada. Seus contatos, no geral são retos, porém, em alguns casos, mostram 

bordas de reação, principalmente com plagioclásio e muscovita

A muscovita ocorre como palhetas hipidiomórficas a idiomórficas quando formadas a 

partir da biotita que marca a foliação principal da rocha, medindo no máximo 1,0 mm em seu 

eixo maior. Uma segunda geração de muscovita formou-se sobre os porfiroclastos de 

plagioclásio, constituindo-se no maior percentual de muscovita presente na lâmina. No geral 

estas últimas são placas xenomórficas praticamente isométricas com até 1,0 mm, cujas bordas 

são irregulares e a superfície corroída e preenchida por quartzo dando um aspecto de textura 

em atol. Algumas placas são formadas no contato plagioclásio-biotita e outras são discordantes 

e tardias em relação a foliação principal da rocha. 

4.7.3 - Rocha transformada intermediária cisalhada (Ortognaisse cisalhado) 

 Nas paredes da cava garimpada o ortognaisse tonalítico acha-se cisalhado, 

apresentando níveis quartzo feldspáticos descontínuos que se destacam na matriz micácea, 

formando um discreto bandamento. A amostra MFG-22C, rocha hospedeira da mineralização, e 

as FJ-14B e FJ-14C na trincheira são representativas dessa faixa. Os principais aspectos de 

seus constituintes mineralógicos são:

 O quartzo é o principal constituinte da matriz, ocorrendo predominantemente como 

cristais xenomórficos, mas também observa-se quartzo estirados (ribbons) e como veios, nesse 

caso os cristais chegando a atingir 5,0 mm em seu eixo maior. Seus contatos com os demais 

minerais são na maioria irregulares, mas também verifica-se contatos retos, principalmente 

com as micas. 
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 O plagioclásio ocorre como cristais xenomórficos orientados segundo a foliação 

milonítica, em média com comprimento de 0,75 mm. Na matriz, são encontrados cristais com 

tamanho médio de 0,25 mm com contatos irregulares com os demais constituintes da rocha. 

 A biotita ocorre como palhetas finas hipidiomórficas marcando a foliação principal da 

rocha (Foto 4.24). Observa-se uma geração de biotitas dobradas (Foto 4.25). Seu pleocroísmo 

é marrom com tonalidades esverdeadas. A principal transformação observada é para 

muscovita e granada.

A muscovita ocorre na forma de palhetas hipidiomórficas formadas a partir da biotita 

que marca a foliação principal da rocha, desenvolvendo-se nos seus planos de clivagens (Foto 

4.26). Também foi verificada outra geração discordante da foliação principal da rocha, ainda 

com resquícios de biotita preservados (Foto 4.27). 

Quanto à granada, tem-se duas gerações, uma que se desenvolveu pós-tectônica a 

foliação S3 da rocha e associada a biotita, e outra que desvia parcialmente a foliação S3  (Foto 

4.28), em alguns casos, já bastante dissolvidas, com inclusões ativas de quartzo implicando 

que estas, são produtos da desestabilização da biotita para geração das granadas (Foto 4.29).

A amostra FJ-14C se diferencia das duas anteriores, pelo aspecto microporfirítico e um 

estágio de milonitização mais avançado, onde o quartzo ocorre de três formas: a primeira como 

cristais xenomórficos microcristalinos com tamanho médio de 0,02 mm fazendo parte de 

bandas miloníticas; a segunda são grãos recristalizados mais grossos com granulometria 

média de 0,05 mm, exibindo uma discreta forma poligonal com contatos retos iniciando em 

ponto tríplice e a terceira forma presente, são quartzo estirados segundo a foliação milonítica 

da rocha (ribbons).

O plagioclásio também faz parte da matriz milonítica juntamente com o quartzo e a 

microclina (Foto 4.30). Ocorrem poucos porfiroclastos que no geral estão quase que totalmente 

substituídos por muscovita. 

 A biotita ocorre como palhetas finas hipidiomórficas, pleocroísmo marrom com 

tonalidades esverdeadas. A principal transformação observada é para muscovita, microclina e 

opacos.

A muscovita ocorre como palhetas hipidiomórficas a idiomórficas quando formadas a 

partir da biotita que marca a foliação milonítica da rocha, mas a maior percentagem são placas 

xenomórficas formadas a partir do plagioclásio com tamanho de até 1,0 mm em seu eixo maior, 

nesse caso seus contatos são irregulares e mostram bordas de reação. 

A microclina ocorre como cristais xenomórficos associados com o quartzo e plagioclásio 

na matriz (Foto 4.30) e, seus contatos são irregulares com os demais constituintes. 

Normalmente está preenchendo espaços intracristalinos caracterizando-se como um mineral 

neoformado, podendo ocorrer associado a biotita e muscovita, com essa ultima, apresentando 

bordas de reação (Foto 4.30) 
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4.7.4 - Rocha transformada final (milonito) 

 A rocha que representa o estágio de transformação mais avançado do ortognaisse 

tonalítico encaixante da mineralização aurífera de Ponta da Serra, é uma rocha leucocrática de 

cor cinza esbranquiçada intensamente cisalhada o que lhe confere uma granulometria fina, 

sendo constituída essencialmente por quartzo, feldspatos e muscovita, classificada como 

milonito de composição granítica rico em muscovita e quartzo, aflorando na área da trincheira. 

A amostra FJ-14A é representativa dessa faixa. Os principais aspectos de seus constituintes 

podem ser assim resumidos: 

 O quartzo ocorre como principal constituinte da matriz milonítica da rocha. Uma 

segunda geração é representada por cristais de quartzo recristalizado que se destacam da 

matriz. A terceira forma observada, são cristais estirados (ribbons), segundo a foliação 

milonítica da rocha. 

O plagioclásio ocorre como cristais xenomórficos a hipidiomórficos, que compõem a 

matriz milonítica da rocha juntamente com o quartzo. Alguns cristais maiores estão 

saussuritizados com inclusões ativas de muscovita. 

 A biotita ocorre como placas hipidiomórficas a xenomórficas com pleocroísmo marrom 

claro. Também se observa resquícios de biotita no interior de muscovita, nesse caso são 

cristais esverdeados, provavelmente mais ricos em ferro. As principais transformações são 

para muscovita e microclina. 

 A muscovita ocorre como placas hipidiomórficas que marcam a foliação milonítica da 

rocha. Quando inclusas em plagioclásio, são placas xenomórficas com bordas de reação, 

contatos irregulares tendendo a isométrica. 

A microclina ocorre como cristais xenomórficos associados ao quartzo e plagioclásio na 

matriz da rocha. Seus contatos são irregulares e pode mostrar borda de reação com biotita e 

muscovita (Foto 4.31). 

O rutilo ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos em média com 0,2 mm em 

seu eixo maior alongados segundo a foliação milonítica da rocha. 

4.8 - Reações envolvidas nas transformações mineralógicas nas encaixantes da 
mineralização de Ponta da Serra 

 Na área da mineralização aurífera da Ponta da Serra, temos um exemplo clássico da 

transformação de um ortognaisse em uma rocha milonítica enriquecida em muscovita, 

feldspatos e quartzo. Os estudos petrográficos mostraram que os minerais que tiveram maior 

participação nas reações durante o evento de transformação foram o plagioclásio e a biotita, 

tanto na área da cava garimpada como na área da trincheira. As principais reações sugeridas 

são:
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(R8) - BIOTITA
(1) + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO BIOTITA

(2) + MUSCOVITA
(2) + SÍLICA + FLUIDO

[4(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2)] + [8(NaAlSi3O8) + 2(CaAl2Si2O8)] + [10H+ + 2K]

[2(K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2)] + [4(KAl3Si3O10(OH)2)] + [16(SiO2)] + [3(H2O) + 8Na+ + 2Ca+ + 6Fe++ + 

6Mg++ + 9O2]

(R9) - PLAGIOCLÁSIO
(1) + FLUIDO MUSCOVITA + PLAGIOCLÁSIO

(2) + QUARTZO + OPACO

[7(NaAlSi3O8)+ 3(CaAl2Si2O8)] + [K+ + H2O + 3Fe++ + 3/2O2] [KAl3Si3O10(OH)2] + [6(NaAlSi3O8) + 

2(CaAl2Si2O8)] + [2(SiO2)] + [Fe3O4] + [Ca+ + Na+]

(R10) BIOTITA
(1) + PLAGIOCLÁSIO + FLUIDO GRANADA + BIOTITA

(2) +QUARTZO + OPACOS (SILVA, 1997)

4K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2 + [6(NaAlSi3O8) + (CaAl2Si2O8)] + [4H+] [2(Fe2,MgAl2Si3O12)] + 

[4(KMg2FeAlSi3O10(OH)2)] + [14(SiO2)] + ]Fe3O4\ + [4H +Fe++ + 2Mg++ + 8Na+ + 2Ca+]

(R11) BIOTITA + FLUIDO MICROCLINA + OPACOS + FLUIDO

[3(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2)] + [2H+ + 2O2]  [3(KAlSi3O8)] + [Fe3O4] + [4(H2O) + 6Fe++ + 9Mg++ + 

4O2]

(R12) BIOTITA
(1) + FLUIDO MICROCLINA + BIOTITA

(2) + OPACO + FLUIDO

[2(K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2] + [4H+ + 3O2]  [KAlSi3O8] + [KAlMg3Si3O10(OH)2] + [Fe3O4] + [3(H2O)

+ 3Fe++ + Mg++]

 As observações de lâminas da mineralização de Ponta da Serra revelaram alguns 

aspectos importantes quando se compara as constituições mineralógicas das rochas originais 

com seus produtos de transformações. 

 Na área garimpada, tem-se um aumento no percentual de quartzo e muscovita e 

redução em plagioclásio e biotita na rocha transformada, com o surgimento pontual de 

granada. As reações observadas em lâminas foram principalmente as R8, R9 com a reação 

R10 tendo sido observada apenas na formação de granada na amostra MFG-22C. 

 Na área da trincheira, quando se compara a constituição mineralógica da rocha original 

com a das rochas transformadas, novamente se observa aumento de quartzo e muscovita, com 

diminuição progressiva de biotita e plagioclásio, e como principal diferença com relação a área 

do garimpo, tem-se a formação de microclina. No domínio das rochas transformadas 

intermediárias as reações observadas foram as R8, R9 na formação de muscovita, biotita e 

plagioclásio da segunda geração e no domínio da rocha transformada final as reações que 

predominaram foram as R11 e R12 na formação de muscovita e microclina. Novamente nota-

se texturas típicas da ação de fluidos nos constituintes mineralógicos das rochas da 

mineralização de Ponta da Serra, com isso as reações de hidrólise são sugeridas em todos os 

casos observados. 
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4.9 - Petrografia das litologias da mineralização aurífera da Fazenda Simpático 

4.9.1 - Introdução 

 Na área da mineralização da Fazenda Simpático foi possível observar, em perfil 

perpendicular ao trend da mineralização, toda uma seqüência de deformação e transformação 

da rocha original (ortognaisses) para faixas de rochas totalmente cisalhadas, com uma 

xistosidade bem marcante e crenulada, constituída por quartzo, muscovita e silimanita, 

denominados informalmente de silimanita muscovita xisto tectônico (Fig. 4.5). Essa faixas 

marcam zonas de cisalhamentos paralelas onde as rochas encontram-se milonitizadas e 

enriquecidas em quartzo e muscovita Na tabela 4.3, estão resumidas as composições 

mineralógicas das litologias da mineralização da Fazenda Simpático, partindo das rochas 

originais (MIG-03, FJ-17,  FJ-17B) para a rocha transformada final (FJ-16A). 

Tabela 4.3 - Composição mineralógica estimada de lâminas das litologias da ocorrência aurífera da 
Fazenda Simpático. 

Minerais
(%) 

FJ-17
(RO)

MIG-03B
(RO)

FJ-17A
(RTint)

FJ-17B
(RTint)

MIG-05
(RTint)

MIG-09
(RTf)

FJ-16A
(RTf)

Quartzo 35 35 40 40 55 70 65 
Plagioclásio 30 10 20 15 - - - 

Biotita 25 20 20 10 5 <2 - 
Muscovita 3 <3 5 5 30 25 20 
Microclina <5 25 10 20 - - - 
Silimanita - - - - - - 15 
Opacos <1 - <2 <2 5 <2 - 
Tit/Rutilo <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2 
Cianita - - - - - - <1 

Cordierita - - - - - <1- <1 

Legenda: RO = Rocha Original, RTint = Rocha Transformada intermediária, RTf = Rocha Transformada final. 

4.9.2 - Rocha original ( ortognaisse )

 Na ocorrência de Fazenda Simpático, foram identificadas duas rochas originais que 

ocorrem intercaladas, um ortognaisse de composição tonalítica (FJ-17) e um ortognaisse de 

composição granítica a granodiorítica (MIG-03B e FJ-17B). Os estudos em lâminas delgadas 

revelaram que de uma forma geral, os aspectos dos constituintes mineralógicos de ambos, não 

tem diferenças significativas. 
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Figura 4.5 - Mapa geológico da área da mineralização da Serra do Simpático com a localização das 
amostras. 

O quartzo, no geral, ocorre como cristais xenomórficos constituindo-se em grãos 

formadores da matriz da rocha ou como cristais recristalizados mais grossos exibindo uma 

discreta forma poligonal com contatos retos iniciando em ponto tríplice ou como cristais 

estirados (ribbons) segundo a foliação. 

 O plagioclásio ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos associados ao 

quartzo na matriz da rocha. Ocorrem poucos porfiroclastos que geralmente exibem bordas 

cominuídas e contatos curvos e estão quase que totalmente substituídos por muscovita. 

A biotita ocorre como palhetas finas hipidiomórficas fazendo parte da matriz da rocha ou 

como  placas  e que podem medir 5,0 mm em seu eixo maior, seu pleocroísmo é marrom com 

tonalidades esverdeadas. A principal transformação observada é para muscovita, microclina e 

opacos. A biotita é o mineral que define a foliação principal da rocha, porém ocorre uma outra 

geração de biotita discordante da foliação principal, com pleocroísmo marrom escuro (Foto 

4.32).
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 A muscovita ocorre como placas hipidiomórficas a xenomórficas alongadas segundo a 

foliação principal da rocha quando desenvolvidas a partir de biotita. Também são observadas 

muscovitas desenvolvidas a partir de microclina e plagioclásio. 

A microclina ocorre como porfiroclastos hipidiomórficos a xenomórficos com contatos 

irregulares com os demais constituintes, com bordas cominuídas, em alguns casos exibindo 

textura mirmequítica e inclusões de biotita, apatita e muscovita e inclusões ativas de quartzo. 

Na matriz a microclina está associada ao quartzo e plagioclásio sendo cristais xenomórficos.

 Os opacos geralmente estão associados à biotita, indicando que são produtos da 

reação de minerais com a participação da biotita. São hipidiomórficos com alguns idiomórficos. 

Observa-se, em alguns casos, coroas de titanita envolvendo os opacos. 

Entre os acessórios, o epidoto aparece como cristais hipidiomórficos, normalmente 

associados à biotita, a clorita ocorre como placas xenomórficas, tendo se formado a partir da 

transformação da biotita e a apatita ocorre como cristais hipidiomórficos e idiomórficos inclusos 

em biotita e plagioclásio. 

4.9.3 - Rocha transformada intermediária (ortognaisse cisalhado muscovítico) 

 A rocha classificada como transformada intermediária entre as rochas originais e a mais 

transformada é um ortognaisse de cor cinza devido à grande quantidade de placas de 

muscovita recristalizada (Foto 4.33). No ponto MIG-05 (ver Figura 4.5), são observadas 

cavidades formadas por dissolução em função da ação de fluidos.

 A rocha já apresenta um alto grau de fissilidade em função de uma foliação S2 bem 

desenvolvida definida pela orientação das micas e ribbons de quartzo. Em lâminas, seus 

constituintes mineralógicos, no geral apresentam os seguintes aspectos: 

O quartzo ocorre como cristais xenomórficos, seus contatos são irregulares e retos com 

os demais constituintes mineralógicos, constituindo-se em grãos recristalizados mais grossos 

exibindo uma discreta forma poligonal com contatos retos iniciando em ponto tríplice 

evidenciando uma recristalização dinâmica, são encontrados cristais tanto com extinção 

ondulante como cristais com extinção homogênea. 

 A biotita ocorre como palhetas hipidiomórficas com tamanho médio de 0,5 mm, algumas 

placas podem chegar a medir 2,5 mm em seu eixo maior, seu pleocroísmo é marrom claro. A 

principal transformação observada é para muscovita, microclina e opacos. Ocorrem também 

algumas placas discordantes da foliação principal da rocha, constituindo-se numa segunda 

geração de biotita.

 A muscovita é o principal mineral que define a foliação da rocha, mas ocorre uma 

geração discordante das primeiras (Foto 4.34). São placas hipidiomórficas, com algumas 

xenomórficas, podendo alcançar 2,5 mm em seu eixo principal. Algumas placas conservam 

resquícios de biotita, e como não são encontrado também plagioclásio e microclina, sugere-se 

que a muscovita pode ter sido formada, a partir destes três minerais. 
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 Os opacos no geral são cristais xenomórficos com alguns hipidiomórficos associados a 

biotita e muscovita desenvolvidos segundo a foliação principal da rocha. 

 A cordierita ocorre em afloramento, como cristais centimétricos (Foto 4.35) estirados 

segundo a foliação da rocha. Microscopicamente ocorre como restos de cristais ou como 

cristais xenomórficos, com bordas irregulares, apresentando inclusões de quartzo (Fotos 4.36).

4.9.4 - Rocha transformada final (silimanita muscovita quartzito tectônico) 

 O estágio final da transformação das rochas originais da encaixante da mineralização 

da Fazenda Simpático, é uma rocha de coloração creme a esbranquiçada extremamente 

cisalhada, com uma foliação muito marcante definida por muscovita, que pode ser classificada 

como um silimanita muscovita quartzito tectônico com uma boa xistosidade, não apresentando 

mais nenhuma estrutura da rocha original. São observados níveis muito enriquecidos em 

silimanita o que confere a rocha uma grande coesão e muitos veios de quartzo desenvolvidos 

orientados segundo a foliação milonítica da rocha, mas também aparecem veios discordantes 

da foliação. Estas rochas ocorrem em faixas paralelas, sendo a hospedeira da mineralização 

aurífera da Fazenda Simpático. 

 O quartzo ocorre como principal constituinte da matriz milonítica da rocha. Uma 

segunda geração é representada por cristais de quartzo recristalizados que se destaca na 

matriz. A terceira forma observada são cristais estirados (ribbons) segundo a foliação milonítica 

da rocha. 

 A muscovita ocorre como placas hipidiomórficas que marcam a foliação milonítica da 

rocha. A principal transformação é para silimanita na forma de fibrolita (Foto 4.37). 

 A silimanita ocorre como agregados de fibras orientadas segundo a foliação milonítica 

da rocha, mas também se observa fibrolita dobrada entre os planos da foliação milonítica (Foto 

4.37).

 A cianita ocorre como cristais prismáticos alongados segundo a foliação milonítica da 

rocha, geralmente suas bordas são irregulares cominuídas evidenciando o efeito da 

deformação, também aparecem feições de dissolução provocadas por fluidos (Foto 4.38). 

O rutilo ocorre como cristais hipidiomórficos a xenomórficos em média com 0,2 mm em 

seu eixo maior alongados segundo a foliação milonítica da rocha e ocorrendo principalmente 

em faixas quartzosas . 

4.10 - Reações envolvidas nas transformações mineralógicas nas encaixantes da 
mineralização da Fazenda Simpático. 
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 A mineralização aurífera da Fazenda Simpático, bem como a de Ponta da Serra, está 

inserida em ortognaisses do Complexo Caicó, embasamento da Faixa Seridó. As 

características apresentadas pelas rochas transformadas da mineralização da Serra do 

Simpático e da trincheira de Ponta da Serra, em linhas gerais são semelhantes, pois os 

protólitos de composição tonalítica a granodiorítica evoluem para uma rocha milonitizada muito 

enriquecida em quartzo e muscovita com ausência total de minerais ferromagnesianos. Dessa 

forma as reações propostas foram as R8, R9, R11 e R12 (já mostradas na seção 4.5), além 

das seguintes: 

(R13) MICROCLINA + FLUIDO MUSCOVITA + QUARTZO + FLUIDO

[6(KAlSi3O8)] + [2(H2O)]  [2(KAl3Si3O10(OH)2)] + [12(SiO2)] + [4K+ + O2]

(R14) MUSCOVITA+QUARTZO MICROCLINA + ALUMINOSSILICATO + FLUIDO

[2(KAl3Si3O10(OH)2)] + [2(SiO2)]  [2(KAlSi3O8)] + [2(Al2SiO5)] + [2(H2O)]

(R15) ILMENITA RUTILO + HEMATITA (SILVA, 1998)

[2(FeTiO3)] + [1/2O2]  [2(TiO2)] + [Fe2O3]

 Os estudos petrográficos mostraram que a área da ocorrência da Serra do Simpático 

apresenta uma particularidade não observada na ocorrência de Ponta da Serra, que é o 

desenvolvimento de minerais aluminosos como cianita, silimanita e cordierita. Os minerais 

biotita e plagioclásio foram os que tiveram participação mais importantes nas reações para a 

formação de muscovita e microclina  durante os processos de transformação das rochas 

originais nas rochas transformadas intermediárias, predominando as reações R8, R9 e R11. 

Nos processos finais de transformação, com o consumo total da biotita e do plagioclásio, a 

microclina reagem para a formação de  muscovita segundo a reação R13, e esta reage para a 

formação de aluminossilicatos através da reação R14, no primeiro caso com a participação de 

fluido e no segundo caso com ausência deste.

4.11 - Discussões 

Os estudos petrográficos realizados nas três mineralizações apresentaram alguns 

aspectos em comum nas transformações das rochas originais nas rochas hospedeiras das 

mineralizações que são: (i) texturas de dissolução mineral (ii) bordas de reação e substituição 

parcial ou total de minerais (iii) uma poligonização e um forte estiramento de cristais de quartzo 

e, principalmente (iv) as três mineralizações estão hospedadas em rochas associadas a zonas 

de cisalhamento.
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 No caso da mineralização aurífera de São Francisco, o desenvolvimento de faixas de 

micaxistos enriquecidas em minerais índices como cordierita e andaluzita alternadas com 

faixas com muscovita e silimanita em meio a micaxisto com granada e biotita, foi a principal 

característica observada em campo. 

 Quando se trata das mineralizações auríferas hospedadas nos ortognaisses do 

embasamento, mesmo localizada no mesmo contexto geológico, mostrou uma diferença 

significativa. Na mineralização de Ponta da Serra, as principais características observadas em 

campo, foram a formação de faixas de rochas milonitizadas enriquecidas em quartzo, 

feldspatos e muscovita, enquanto que na mineralização da Fazenda Simpático, além do 

desenvolvimento de quartzo e muscovita, observa-se a formação de minerais índices 

aluminosos nas rocha miloníticas hospedeiras da mineralização, como silimanita, cianita e 

cordierita.

 O fluxo de um fluido com baixa salinidade, deve ter sido o fator mais importante para o 

desenvolvimento de minerais índices como silimanita na rocha milonítica da Fazenda Simpático 

e apenas de muscovita e microclina na rocha milonítica de Ponta da Serra, já que, as duas 

áreas experimentaram gradientes elevados de temperatura. Essa conclusão é apoiada no fato 

de que para a formação de microclina a partir de biotita, como observado na área da 

mineralização de Ponta da Serra, é necessário condição de temperatura de anatexia, suficiente 

para que se formasse também a silimanita a exemplo da área da mineralização da Fazenda 

Simpático.

 Segundo Legrand e Magini (1992), o desenvolvimento de minerais aluminossilicáticos 

e/ou muscovita em zonas de cisalhamento nos ortognaisses do Complexo Caicó, foram 

provocados pelo aumento do gradiente de temperatura associado com a baixa salinidade dos 

fluidos circulantes nas zonas de cisalhamento. Essa baixa salinidade foi mantida pelo grande 

fluxo de fluidos. Essa conclusão foi obtida com a utilização de diagramas de atividades 

desenvolvidos com os dados termodinâmicos de Helgeson et al. (1978) como representados 

nas Figuras 4.6 e 4.7. 

 Legrand e Magini (1992) propõem que um ortognaisse, que tem em sua composição os 

minerais plagioclásio, microclina e micas, quando submetido a cisalhamento e a ação de um 

fluido, cujos cálculos de atividades determina que se encontre no ponto A da Figura 4.6, tendo 

sua atividade de 4,47 e 5,06 para uma pressão de 2 Kb e uma temperatura de 400oC. O fluxo 

constante de um fluido na zona de cisalhamento faz com que esta atividade diminua 

progressivamente se deslocando para B, depois para C ou D, neste último ponto os valores de 

atividades determinados são de 2,31 e 2,56 onde só a muscovita encontra-se em condição de 

equilíbrio com o fluido, cujo campo de estabilidade para esta temperatura estar limitado pelas 

linhas cheias do Diagrama.  Mantida a baixa salinidade e com o aumento da temperatura para 

500oC, o campo de estabilidade da muscovita (agora representado pelas linhas pontilhadas) 

reduz-se enquanto o da silimanita aumenta. Com isso, no ponto D, em vez de muscovita será 
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formada a silimanita. O mesmo raciocínio pode ser usado para o caso do sistema K2O-CaO-

Al2O3-SiO2-H2O mostrado na Figura 4.7. 

Figura 4.6 – Diagrama  de atividade  
para as principais fases no sistema 
K2O – Na2O – Al2O3 – SiO2 – H2O
para 2 Kb de pressão e 
temperaturas de 400ºC (linha cheia) 
e 500ºC (linha pontilhada). Curvas 
calculadas com dados 
termodinâmicos de Helgeson et al. 
1978. (Extraído de Legrand e Magini 
1992)

Figura 4.7 - Diagrama  de atividade  
para as principais fases no sistema 
K2O – CaO – Al2O3 – SiO2 – H2O para 
2 Kb de pressão e temperaturas de 
400ºC (linha cheia) e 500ºC (linha 
pontilhada). Curvas calculadas com 
dados termodinâmicos de Helgeson 
et al. 1978. (Extraído de Legrand e 
Magini 1992
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CAPÍTULO 5  – ESTUDO DA MOBILIDADE DE ELEMENTOS 

QUÍMICOS APLICADO ÀS LITOLOGIAS DE MINERALIZAÇÕES 

AURÍFERAS EM ZONAS DE CISALHAMENTO

5.1 - Introdução 

 Os estudos petrográficos realizados nas amostras das rochas hospedeiras das 

mineralizações de ouro, revelaram alguns aspectos indicativos da participação de fluidos 

hidrotermais como uma importante variável nas reações metamórficas resultantes do evento 

transformante/mineralizante. Entre os mais significativos está a textura de dissolução 

observada tanto em minerais precoces ao evento como nas fases minerais tardias. 

 As reações propostas para a formação das assembléias de minerais desenvolvidas nas 

rochas hospedeiras durante o evento que causou a transformação, já foram discutidas no 

Capítulo 4 desta dissertação. Para se determinar quantitativamente as mudanças químicas 

ocorridas durante o evento cisalhante, será utilizado o princípio do estudo de mobilidade 

química proposto por Grant (1986), que consiste numa representação gráfica do método de 

Gresens (1967) descritos na seção seguinte. 

5.2 - Método de Gresens

 Partindo-se do pressuposto de que as rochas sofrem importantes mudanças texturais e 

químicas quando submetidas à processos metamórficos e tectônicos, seguidos por 

metassomatismo provocado por infiltrações de fluidos hidrotermais, levaram alguns autores a 

desenvolverem métodos que pudessem determinar qualitativamente e quantitativamente estas 

mudanças, entre eles Gresens (1967). 

 O método de Gresens (1967) tem como princípio, determinar quais os elementos 

químicos que tiveram a capacidade de permanecer relativamente imóveis no sistema rocha-

fluido durante o processo de transformação. As razões das concentrações dos elementos 

imóveis nas rochas originais e transformadas são as mesmas, com isso podem ser usadas 

como variáveis fixas independentes para calcular as variações de volume sofrida pela rocha ou 

de massa sofrida pelos minerais das rochas transformadas com relação aos seus protólitos ou 

rochas originais. Para isto, Gresens (1967) desenvolveu equações que relacionam os dados 

químicos obtidos pelas análises de minerais transformados (T) com os das análises de 

minerais original (O), com o intuito de demonstrar a quantificação da transferência de massa 

(X) para um componente em um sistema de transformação. A equação básica de Gresens 

(1967) é: 
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Xn = [Fv( T/ o )CnT-Cno ] o (Eq. 5.1) 

com Fv (o/ o) = (t/ T); o = 1/Fv( o/ T) e t = 1/Fv ( T/ o)

onde, (X) é o ganho ou perda de massa do componente relativo a massa de referência, (n)  é o 

componente do sistema, (v) é o volume da amostra, (Fv) é o fator de volume ou a razão entre o 

volume final e inicial dos elementos na amostra transformada com relação a amostra original, 

( ) a gravidade específica ou densidades medidas correlacionadas às densidades dos minerais 

transformados (T) e originais (O), C as concentrações, (o) é a massa de referência do mineral 

original e (t) a massa do mineral transformado produzido a partir do mineral original. 

 Gresens (1967) utilizando os volumes, as massas e as densidades dos minerais 

originais e transformados fez uma correlação através da Equação 5.1 e deduziu que quando o 

valor Fv=1, a transformação ocorreu sem ganho ou perda de volume, constituindo-se em uma 

transformação isovolumétrica; quando o Fv<1 a transformação deu-se com perda de volume; e 

quando Fv>1 implica que ocorreu ganho de volume. 

 A equação de Gresens (1967) permite quantificar a variação volumétrica sofrida por 

uma rocha, durante um evento que provoque transformação de minerais originais em minerais 

transformados, favorecendo a análise quantitativa da transferência de massa dos elementos 

químicos que compõem estes minerais. 

5.3 - O Método Gráfico de Grant 

 As equações utilizadas por Grant (1986) para rescrever o método de Gresens (1967) 

são:

MT/MO = VT/VO. T/ O = Fv( T/ O) (Eq. 5.2) 

MiT/MO = MiO/MO + Mi/MO (Eq. 5.3) 

CiT = MO/MA(CiO+ Ci) (Eq. 5.4) 

como MiO/MO=CiO, MiT/MO=CiO e MT/MO=Fv( T/ O), a equação de Gresens (1967) rescrita por 

Grant (1986) é:

Mi = [(MiT/MO)CiT-CiO]MO (Eq. 5.5)

 Grant (1986) utilizando a Equação 5.3, idealizou um método mais simples para calcular 

as variações de massas sofridas pelas rochas, frente a um evento metassomático, metamórfico 

ou deformacional. Isso é possível, identificando-se os elementos imóveis, representados na 

equação  por MO/MT, que corresponderá a um valor constante. Uma vez identificados os 

elementos imóveis, cujo Ci=0, pode-se obter essa razão resolvendo uma série de equações, 

a partir da equação de Gresens (1967), da forma CiT = (MO/MT)CiO, para cada um dos 



Estudo Geoq. e Geocron. em ZC Mineralizadas em Au e Geocron. em Scheelita... Trindade, I.R./PPGG/UFRN 55

elementos imóveis isoladamente. Esses elementos quando plotados em um sistema de eixos 

cartesianos CiO X CiT, seus plots se alinham gerando a partir da origem, uma linha reta de 

inclinação (MO/MT), que é a razão fundamental de massas equivalentes antes e após a 

transformação. Essa linha, na qual estão contidos os elementos que não sofreram variação de 

massa na rocha transformada com relação a rocha original é chamada de reta isocon, e indica 

os elementos com igual concentração geoquímica, ou seja, são os elementos considerados 

imóveis no sistema. 

 Após uma série de modificações na equação de Gresens (1967), Grant (1986) obteve a 

equação

Ci/Ci=CEi
O/CEi

T (CiT/CiO) - 1 (Eq. 5.6) 

sendo esta a equação fundamental para os cálculos de variação de massa dos elementos 

envolvidos em processos de deformação, metamorfismo e metassomatismo hidrotermal. Onde 

Ci/Ci é a variação de massa do elemento na rocha transformada, CEi
O é a concentração, na 

rocha original, de um do(s) elemento(s) considerado(s) imóveis, CEi
T é a concentração desse 

mesmo elemento na rocha transformada e CiT e CiO as concentrações do elemento que se quer 

calcular sua variação de massa nas rochas transformada e original, respectivamente. 

 Grant (1986) observou que através do gráfico isocon, era possível se quantificar a 

variação de volume sofrida pela rocha após os processos de transformações sem se recorrer a 

equações matemáticas. Para exemplificar a utilização do método gráfico de Grant (1986) se 

utilizará a Figura 5.1 construída com os dados da Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Dados da análise química dos elementos maiores de uma rocha original (RO) e dessa 
mesma rocha transformada (RT). Extraído de Gresens (1967). 

Elem\Am RO (%) Corrigido RT (%) Corrigido Fator de correção 
Correção 

SiO2 60,62 6,06 60,67 6,07 Si/10 
TiO2 0,80 0,80 0,59 0,59  
AlO3 18,50 9,25 15,45 7,73 Al/2 

Fe2O3 7,60 7,60 6,01 6,01  
MgO 2,42 2,42 1,48 1,48  
CaO 1,66 1,66 2,92 2,92  
Na2O 1,81 1,81 3,09 3,09  
K2O 4,02 4,02 3,46 3,46  

Densidade 2,838  2,777   

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; RO = Albita Xisto; RT = Quartzo-Muscovita-Biotita-Granada Filito 

 Para se evitar a sobreposição de pontos e para adequar fatores de escala, é 

conveniente dividir (caso de valores muito elevados) ou multiplicar (caso de valores muito 

baixo) os resultados analíticos, tanto da rocha original quanto da rocha transformada, por um 

fator de correção. Este recurso, faz com que os pontos sejam dispersos de forma satisfatória 

sem com isso mudar suas relações percentuais, logo não há mudança na inclinação da reta 

isocon e os valores de perda ou ganho encontrados graficamente podem ser utilizados. 
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 É importante frisar que, nesse caso, aqueles elementos que tiverem perda ou ganho de 

massa inferior a 10% (região entre as linhas pontilhadas que envolve a reta isocon) serão 

considerados como imóveis por estarem dentro da variação composicional das rochas em 

função das suas heterogeneidades naturais, adicionada da margem de erro analítico de cada 

elemento químico. 

Figura 5.1 - Gráfico isocon construído com os dados apresentados na Tabela 5.1 da rocha original (RO), 
um albita xisto, com a transformada (RT), um quartzo-muscovita-biotita-granada filito. 

 A escolha da reta isocon foi feita com base no melhor alinhamento dos pontos dos 

elementos K, Al e Fe. A quantidade de variação de volume sofrida pela rocha original com 

relação a rocha transformada pode ser determinada graficamente usando  a razão entre os 

segmentos DE e o segmento DF que representam respectivamente as distâncias medidas em 

cm entre a reta de 45o e a reta isocon, e a distância entre a reta de 45o e o eixo X. O cálculo de 

DE/DF x 100 = 16%. Observa-se que a reta isocon está localizada abaixo da reta de 45o,

implicando que houve um aumento de volume da rocha transformada com relação a original de 

16%, e que os elementos imóveis tiveram uma perda “aparente” de massa em função desse 

aumento do volume da rocha, o que é confirmado pela diminuição da densidade da rocha 

transformada com relação à original. 

 Tomando-se como exemplo o elemento Mg, sua quantificação de variação de massa se 

faz graficamente usando o mesmo procedimento para a determinação de variação de volume 
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da rocha. Se o Mg estivesse sobre a reta isocon, não teria sofrido variação de massa, como 

está no ponto B indica que o mesmo foi mobilizado. Utilizando-se então a razão entre os 

segmentos AB/AC x 100, e como o Mg está na região abaixo da isocon (região de perda)  o 

valor indica que houve depreciação em sua massa de 27,5% durante o processo de 

transformação da rocha original para a transformada. 

 Outra forma de se determinar a variação de massa sofrida pelos elementos, é traçando-

se uma reta de referência perpendicular ao eixo X ,  que terá sua origem (0) no ponto em que 

essa reta interceptar a reta de isocon (variação de massa = 0). Em seguida divide-se o 

segmento de reta em 100 partes iguais partindo da isocon (origem = O) até o eixo X, com cada 

parte correspondendo, então a perda de 1%. O mesmo se faz no segmento de reta acima da 

isocon que terá a mesma medida e divisão do anterior, como na Figura 5.1. Para se determinar 

o percentual de perda ou ganho de massa de um elemento traça-se uma reta partindo da 

origem dos eixos XY passando pelo plot do elemento. No ponto em que essa reta interceptar o 

segmento teremos uma medida direta do percentual de perda ou ganho do elemento. 

Novamente usando-se o Mg , determinou-se um valor de 27% de perda (ponto G). 

 A maneira de se obter a variação de volume da rocha e de massa dos elementos 

graficamente é relativamente fácil como foi visto, mas é um método que pode trazer 

complicações quando se quer determinar a variação de massa de um grande número de 

elementos, pois pode-se ter um congestionamento de segmentos que o inviabiliza. Quando se 

trata com um grande número de dados químicos, é aconselhável se calcular as variações de 

massa dos elementos matematicamente através da Equação 5.6 de Grant (1986).

5.4 - Apresentação dos dados e estudo de mobilidade química nas rochas das 
mineralizações auríferas da Faixa Seridó 

5.4.1 - Introdução 

Uma das principais características de mineralizações hidrotermais associadas a zonas 

de cisalhamento, caso das estudadas na Faixa Seridó, é a ocorrência de um halo ou faixa de 

transformação provocada pela intensa circulação de fluidos que, com sua carga de íons, 

interagem com as rochas encaixantes resultando na dissolução de certos minerais, liberando 

elementos em solução e precipitando-os em locais quimicamente favoráveis. Com isso, as 

assembléias de minerais primários das rochas encaixantes, vão sofrendo uma transformação 

progressiva, resultando em assembléias de minerais secundários (Luiz Silva 1995, Silva 1997 e 

Legrand et al. 1996). A intensidade das modificações ocorridas durante um evento 

metamórfico/hidrotermal é função direta da composição química e da razão fluido-rocha (Wood 

e Walther 1986, Thompson e Connoly 1990, Ferry e Dipple 1991). 

 No estudo de mobilidade química, pode-se partir do princípio de que durante o evento 

cisalhante, as transformações ocorridas na rocha original para formar a rocha transformada 
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final, é necessário que se passe pelo estágio da formação de uma rocha transformada 

intermediária. Nesse caso, alguns elementos podem apresentar perda inicial na faixa de rocha 

transformada intermediária e posteriormente apresentar ganho na faixa de rocha transformada 

final e vice-versa, embora também deva ser considerada a possibilidade da transformação se 

processar sem que seja necessário a rocha ter atingido a fase de transformação intermediária, 

como é o caso dos sítios de mais altas taxas de deformação onde a rocha original passa 

diretamente para a transformada final. 

 Para um melhor entendimento das transformações mineralógicas observadas nas 

descrições de lâminas com o que se obteve com as análises químicas, é necessário que se 

tenha um conhecimento prévio das possíveis permutas que possam ocorrer, no nível de 

estrutura atômica dos principais minerais envolvidos na reações, durante os processos de 

transformações por que passaram as litologias da área em questão. Uma vez que a 

redistribuição ou fixação de alguns elementos podem refletir sua acomodação dentro das 

estruturas atômicas das fases minerais desenvolvidas durante o evento 

metamórfico/hidrotermal. 

 Deer et al. (1992) mostram alguns elementos que podem se acomodar nas fases 

minerais constituintes de uma rocha. Nas biotitas, o Mg pode ser substituído por ferro ferroso 

(Fe2+) e também por Fe3+ e Al. O Al pode substituir o Si nas posições tetraédricas. Os mesmos 

autores ainda citam que as outras substituições mais freqüentes são dos elementos Na, Ca, 

Ba, Rb e Cs que podem substituir o K, sendo que o Na é o que está em concentrações mais 

elevadas, mas raramente ultrapassam 0,5 átomos por unidade formular. O Mn pode substituir o 

Fe2+, mas raramente ultrapassa 0,2 átomo. O Li pode substituir o Al, e o Ti substituir o Fe e Mg 

nas posições octaédricas. Nas muscovita, Deer et al. (1966), citam que as principais 

substituições isomórficas são do K por Na, Rb, Cs, Ca, e Ba, e do Al por Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Li, 

Cr, Ti e V. Para a cordierita, segundo estes autores, são raras as que contém mais de um 

átomo de Fe2+, são de preferência enriquecidas em Mg e relativamente em Fe, o H2O pode 

estar presente e o K e Na normalmente estão presentes. Em geral, a granada dos micaxistos é 

a almandina (F2+
3Al2Si3O12) com quantidades apreciáveis de moléculas de espessartita 

(Mn3Al2Si3O12).

5.4.2 - Análises químicas 

 Todas amostras utilizadas para o estudo de mobilidade química foram submetidas a 

uma metodologia de preparação para as análises químicas, com britagem, quarteação, 

moagem e separação de alíquotas do pó para análises. Todos os elementos maiores e traços 

foram analisados por Espectrômetro de Fluorescência de raios X, com exceção do Sm e Nd 

que foram determinados por Espectrômetro de massa. Os limites de detecção para os 
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elementos traços estão na Tabela 5.2 e os limites de detecção para os elementos maiores é de 

no máximo 1%, sendo essa a margem de erro analítico estimada para estes elementos. 

 Para a realização dos estudos de mobilidade química aqui apresentados os elementos 

mais importantes foram os maiores Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Ti por terem participações diretas nas 

reações envolvendo os constituintes mineralógicos das rochas. A perda ao fogo (PF) mesmo 

não sendo um elemento químico, será plotada nos diagramas por representar a fase fluida 

presente nas reações propostas no Capítulo 4. Os elementos traços, principalmente o Rb, Sr, 

Sm e Nd utilizados nos estudos isotópicos também são destacados. Os elementos Mn e P, 

mesmo aparecendo nos gráficos isocon não foram citados nas discussões por não formarem 

fases minerais importantes e por ocorrerem em baixos teores o que faz com que mesmo 

quando sofrem pequenas variações da sua quantidade nas rochas transformadas resultem em 

valores de perda ou ganho de massa muito discrepantes.

Tabela 5.2 - Dados analíticos para cada elemento analisado por Espectrometria de Fluorescência de 
Raios X  no Laboratório de Geoquímica da UFRN. 

Elementos Limite de detecção Limite de determinação Limite de quantificação 

Rb 0,9 ppm 1,8 ppm 3,0 ppm 
Sr 1,3 ppm   2,7 ppm 4,5 ppm 

Y 0,9 ppm 1,8 ppm 3,0 ppm 

Zr 0,8 ppm 1,5 ppm 2,6 ppm 

Observações:

a) as amostras foram fundidas com tetraborato de lítio 

b) a perda ao fogo (PF) foi realizada a uma temperatura de 950oC

5.4.3 - escolha das retas isocon para as mineralizações de ouro 

 A determinação da reta isocon, normalmente é feita traçando se uma reta que parte da 

origem do sistema dos eixos X,Y passando por um maior número de pontos desde que os 

mesmos estejam definindo um alinhamento. Como nem sempre isso foi possível, optou-se por 

usar o elemento Al para se determinar a reta isocon, em função da grande capacidade desse 

elemento permanecer imóvel ou de sua pouca mobilidade frente à maioria dos eventos 

geológicos estudados na Faixa Seridó (Legrand e Magini 1992) e em outras regiões estudadas 

(Grant 1986, Selverstone et al. 1991).

O envoltório da reta isocon representado pelas duas linhas tracejadas em 10% a partir 

da reta isocon como visto nos gráficos, representa uma margem de erro analítico acoplado com 

as variações naturais das composições das rochas, e delimitam a área para os elementos 

imóveis durante o evento de transformação como já foi citado na seção 5.3
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5.5 - Balanço químico das litologias da mineralização de São Francisco 

5.5.1 - Introdução 

 No contexto da mineralização de São Francisco, procurou-se coletar amostras em perfis 

transversais à zona de cisalhamento mineralizada (Fig. 4.3), com o intuito de se observar a 

evolução do comportamento dos elementos químicos nas faixas de transformações. A rocha 

considerada como rocha original ou protólito é o granada-biotita xisto feldspático, cujos 

constituintes são tipicamente de desenvolvimento relacionado ao metamorfismo regional. As 

faixas de transformações foram divididas em intermediária e final. A faixa de rocha 

transformada intermediária é representada por um granada-biotita-andaluzita-cordierita xisto 

feldspático e a transformada final por um  granada-biotita-silimanita-muscovita xisto feldspático 

(Luiz Silva 1995), sendo que essa última é controlada pela zona de cisalhamento que hospeda 

a mineralização aurífera, que são rochas milonitizadas as quais podem apresentar aspecto de 

ultramilonito. Os principais aspectos petrográficos dessas unidades já foram discutidos no 

Capítulo 4. 

 Foram analisadas 10 amostras da mineralização de São Francisco. Para o estudo de 

mobilidade química foram selecionadas a MFG-06 representativa da rocha original, duas da 

rocha transformada intermediária, a MFG-08 e MFG-14D e duas da rocha transformada final, 

as amostras MFG-14E e MFG-14F. A Tabela 5.3 apresenta os resultados das análises 

químicas dos elementos maiores e traços das amostras utilizadas para a confecção dos 

diagramas isocon e as Tabelas 5.4 e 5.5 mostram os resultados dos cálculos de perda ou 

ganho de massa dos elementos, comparando os dados químicos entre a rocha original e as 

transformadas e das transformadas intermediária com as transformadas final. 

5.5.2 - Gráficos isocon da mineralização de São Francisco 

 Foram escolhidas duas amostras como representantes do domínio da rocha 

intermediária, que pelas características texturais e composicionais foram subdivididas em rocha 

transformada intermediária-1 (MFG-08), por apresentar um grau de milonitização menor e 

ainda uma composição mineralógica pouco diferenciada da rocha original. A rocha classificada 

como transformada intermediária-2 (MFG-14D) além de um maior grau de milonitização 

apresenta maior percentual das fases minerais transformadas (ver Tabela 4.1) 

As duas amostras representativas do domínio da rocha transformada final foram 

denominadas de RTf-1 e RTf-2, que apesar dos índices, não apresentam diferenças 

composicionais significativas entre si, apenas um ligeiro enriquecimento em plagioclásio e 

muscovita e de um maior nível de milonitização da MFG-14F com relação a MFG-14E. Os 

elementos Sm e Nd só foram analisados nas amostras MFG-06 e MFG-14E. 
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Tabela 5.3 - Análises químicas dos elementos maiores (em %) e traços (em ppm) das unidades litológica 
da mineralização de São Francisco. 

Elem\Am MFG-06 
(RO) 

MFG-08 
(RTint-1) 

MFG-14D 
(RTint-2) 

MFG-14E 
(RTf-1) 

MFG-14F  
(RTf-2) 

Fator de 
Correção 

SiO2 6,6 6,6 6,1 6,3 5,6 Si/10 
Al2O3 7,3 7,3 8,4 8,3 9,9 Al/2 
Fe2O3 6,4 5,9 7,7 7,4 7,7  
CaO 2,6 2,2 1,7 1,4 2,9  
MgO 2,7 2,8 3,9 3,6 3,6  
Na2O 2,9 3,2 2,1 1,7 3,6  
K2O 2,1 2,3 3,5 3,4 3,3  
MnO 1,5 0,9 1,3 1,2 1,4 MnX10 
TiO2 4,0 3,9 4,4 4,5 5,3 TiX5 
P2O5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1  
PF 2,0 1,3 1,9 1,9 2,7  
Rb 7,4 7,6 10,7 10,2 11,3 Rb/10 
Sr 7,1 6,9 4,5 3,7 8,7 Sr/25 
Y 6,3 7,1 7,2 6,8 7,8 Y/5 
Zr 6,4 6,5 7,0 6,9 8,5 Zr/25 
Sm 2,2   2,4  Sm/2 
Nd 9,7   11,2  Nd/2 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; RO = Rocha original, RTint-1 = Rocha intermediária menos 
transformada, RTint-2 = Rocha intermediária mais transformada, RTf-1 e RTf-2 = Rochas transformada final. 

Tabela 5.4 - Perda ou ganho dos elementos químicos em porcentagem ocorridas entre a rocha original e 
as rochas transformadas da mineralização aurífera de São Francisco. 

Elem\Am MFG-06 X MFG-08 MFG-06 X MFG-14D MFG-06 X MFG-14E MFG-06 X MFG-14F

SiO2 0 -19 -16 -38 
Al2O3 0 0 0 0 
Fe2O3 -8 5 2 -11 
CaO -15 -44 -54 -18 
MgO 1 23 17 -4 
Na2O 8 -39 -50 -11 
K2O 11 46 47 16 
MnO -40 -25 -30 -31 
TiO2 -4 -5 0 -3 
P2O5 -32 -32 -25 -87 
PF -33 -18 -15 3 
Rb 3 25 21 12 
Sr -3 -45 -55 -11 
Y 13 -1 -4 -10 
Zr 1 -5 -5 -2 
Sm   -4  
Nd   1  

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; MFG-06 = (RO), MFG-08 = RTint-2, MFG-14D = RTint-2, 
MFG-14E = RTf-1, MFG-14F = RTf-2. 
Tabela 5.5 - Perda ou ganho dos elementos químicos em porcentagem ocorridas entre a rocha as 
rochas transformadas intermediárias e as transformadas finais da mineralização aurífera de São 
Francisco. 
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Elem\Am MFG-08 X MFG-

14E

MFG-08 X MFG-14F MFG-14D X MFG-14E MFG-14D X MFG-14F 

SiO2 -16 -38 4 -23 
Al2O3 0 0 0 0 
Fe2O3 11 -3 -3 -15 
CaO -46 -4 -18 45 
MgO 15 -5 -5 -22 
Na2O -53 -17 -17 48 
K2O 33 5 1 -20 
MnO 17 15 -6 -9 
TiO2 3 0 4 1 
P2O5 11 -81 11 -81 
PF 26 52 3 24 
Rb 18 9 -3 -10 
Sr -53 -8 -17 63 
Y -16 -20 -5 -9 
Zr -5 -3 0 3 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; MFG-06 = (RO), MFG-08 = RTint-2, MFG-14D = RTint-2, MFG-14E = 
RTf-1, MFG-14F = RTf-2. 

5.5.2.1 - Gráficos isocon do domínio da rocha transformada intermediária com relação à rocha 
original

 No domínio das rochas transformadas intermediária, em função de se ter duas amostras 

com características texturais e composicionais diferentes, optou-se por construir gráficos isocon 

em separado destas com a rocha original apresentados na Figura 5.2 e com isso visualizar se 

ocorreram grandes variações na mobilidade dos elementos entre as duas amostras da rocha 

transformada final com relação a rocha original. 

 Pelo que se pode observar na Figura 5.5 das rochas transformadas intermediárias, no 

gráfico (A) a transformação  se processou sem variação volumétrica da rocha transformada 

intermediária-1 com relação a original (isocon com inclinação de 45o) e da transformada 

intermediária-2 com relação a original com perda de volume de 13%. Os elementos Al, Zr, Ti e 

Fe sempre se comportaram como elemento imóvel, enquanto que o Si, Mg, Rb, Sr, Y e Na 

apenas na rocha transformada intermediária-1 apresenta esse mesmo comportamento. 

 O K apresenta ganho de massa em ambos os gráficos, sendo que em (A) está muito 

próximo ao limite da região de imobilidade. O Rb que no gráfico (A) se comportou como imóvel, 

no gráfico (B) apresenta ganho de massa. Quanto ao elemento Ca juntamente com a PF nos 

dois gráficos plotam na região de perda de massa, já o Si, Na e Sr que se comportaram como 

imóveis no gráfico (A), no gráfico (B) passaram a apresentar perda de massa. 
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Figura 5.2 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-06) com a transformada 
intermediária-1 (MFG-08). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Si, Mg, Zr, Fe, Ti, Na, Rb e 
Sr. (B) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-06) com a transformada intermediária-2 (MFG-
14D). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Fe, Ti, Y e Zr. 

5.5.2.2 - Gráficos isocon do domínio da rocha transformada final com relação à rocha original 

 A  Figura 5.3, da amostra da rocha original (MFG-06) com a amostra da rocha 

transformada final-1 (MFG-14E) e com a amostra da rocha transformada final-2 (MFG-14F) 

respectivamente. Este procedimento foi utilizado porque as mesmas apresentam diferenças 

texturais, possibilitando que se observe o comportamento dos elementos químicos quanto a 

mobilidade frente a diferentes estágios de milonitização sofridos pelas rochas. 

 Os gráficos isocon do domínio da rocha transformada final mostraram que, apesar de 

não se observar diferenças composicionais significantes entre a rocha transformada final-1 e a 

transformada final-2, estas amostram tiveram uma variação volumétrica diferente, com a MFG-

14E apresentando perda de volume de 16% e a MFG-14F de 26% comparado com a rocha 

original. Esta diferença é creditada a um maior nível de milonitização apresentado pela amostra 

MFG-14F.

 Quanto ao comportamento dos elementos químicos, observa-se que tanto no gráfico (A) 

como no (B) o Ti, Y, Zr além do Al se comportam como elementos imóveis, o Fe mesmo 

apresentando uma perda de massa na amostra MFG-14F, pode ser também considerado 

imóvel por plotar muito próximo ao limite da região destes. Já os elementos K e o Rb 

apresentam ganho de massa. Quanto aos elementos Si, Na, Ca, e Sr nos dois casos 

apresentaram perda de massa, enquanto que a PF no gráfico (A) apresenta perda e em (B) se 

comporta como imóvel. 
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Figura 5.3 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-06) com a transformada final-1 (MFG-
14E). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Fe, Ti, Y, Zr, Sm e Nd. (B) Gráfico isocon 
comparando a rocha original (MFG-06) com a transformada final-2 (MFG-14F). Reta isocon definida 
pelos elementos imóveis Al, Mg, Ti, Y e Zr. 

 É interessante se notar, porém, que ocorrem mudanças significativas no 

comportamento dos elementos quando se comparam os gráficos (A) e  (B). Os elementos que 

apresentam ganho de massa na rocha transformada final-1 continuaram a apresentar ganho na 

rocha transformada final-2, porém mostrando uma queda considerável com relação a primeira. 

O mesmo se observa com relação aos elementos com perda de massa, só que nesse caso 

passaram a perder menos massa na rocha transformada final-2 com relação a transformada 

final-1, com exceção do Si que passou a perder mais massa. Estas variações são melhor 

avaliadas quando são observados os resultados de perda ou ganho de massa calculados 

matematicamente com a Equação 5.6 de Grant (1986) apresentados na Tabela 5.4. 

5.5.2.3 - Gráficos isocons no domínio  das rochas transformadas final com relação às rochas 
intermediárias 

 Em função das diferenças composicionais e texturais observadas nas rochas 

classificadas como transformadas intermediárias e nas diferenças texturais nas rochas 

transformadas finais, optou-se por confeccionar gráficos isocon em separado da rocha 

transformada intermediária-1 e transformada intermediária-2 respectivamente, com as rocha 

transformada final-1 e transformada final-2. Nesse caso, considera-se que o evento não foi 

único e progressivo, com a rocha original sofrendo um primeiro estágio de deformação se 

transformando na intermediária e esta, num segundo estágio foi transformada na rocha final. O 

comportamento dos elementos químicos serão analisados através das observações das 

Figuras 5.4 e 5.5 mostradas a seguir. 
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Figura 5.4 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha transformada intermediária-1 (MFG-08) com a 
transformada final-1 (MFG-14E). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Ti e Zr. (B) Gráfico 
isocon comparando a rocha transformada intermediária-2 (MFG-08) com a transformada final-2 (MFG-
14F). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Fe, Ca, Mg, K, Ti, Rb, Sr e Zr. 

 Comparando os gráficos (A) e (B) da figura 5.4, nota-se que ocorre um perda de volume 

maior na rocha transformada final-1 quando comparada com transformada intermediária-2, com 

as perdas sendo de 12% da rocha transformada final-1 (MFG-14E) e de 26% da transformada 

fina-2. Nota-se que no gráfico (B) da amostra transformada final-2, além do Al, Ti e Zr, que 

também se comportaram como elementos imóveis na transformada final-1 de acordo com o 

gráfico (A), os elementos Fe, Ca, Mg, K, Rb e Sr também apresentaram o mesmo 

comportamento.  

Figura 5.5 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha transformada intermediária-2 (MFG-14D) com a 
transformada final-1 (MFG-14E). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Si, Fe, Mg, K, Ti, Rb, 
Y e Zr além da PF. (B) Gráfico isocon comparando a rocha transformada intermediária-2 (MFG-14D) 
com a transformada final-2 (MFG-14F). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Mn, Ti, Rb, Y e 
Zr.
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 Como se observa nos gráficos, quando se compara a rocha transformada final-1 com a 

transformada intermediária-1 ocorre um número maior de elementos mobilizados, com o Mg, 

Rb e K mais a PF apresentando ganho de massa e Y, Si, Ca, Na e Sr com perda de massa. Na 

amostra da rocha transformada-2, apenas a PF apresenta ganho de massa, enquanto que Na, 

Y e Si apresentam perda de massa. 

 Na figura 5.5 se faz a comparação das rochas do domínio da transformada final com as 

do domínio das transformadas intermediária. A transformação da rocha intermediária-1 na final-

1 (gráfico A) apresentou um ganho de massa desprezível constituindo-se numa transformação 

isovolumétrica, enquanto que a rocha transformada final (gráfico B) apresenta uma perda de 

volume de 15%. Os dois gráficos mostram que os elementos Al, Ti, Rb, Y e Zr se comportaram 

como imóveis, porém a amostra MFG-14E ainda apresentou os elementos Si, Fe, Mg e K além 

da PF como imóveis. 

 Em (A) observa-se que apenas os elementos Ca, Na e Sr apresentam uma pequena 

perda de massa enquanto que em (B) estes elementos  apresentam comportamento inverso, 

plotando na região de ganho de massa. Os elementos Fe e K mais a PF que na comparação 

das amostras MFG-14D com a MFG-14E  (gráfico A) apresentara-se como imóveis, no gráfico 

(B) comparando a MFG-14D com a MFG-14F plotam na região de perda de massa. Pelo que 

se observou, as amostras da rocha transformada intermediária-2 (MFG-14D) e a transformada 

final-1 (MFG-14E) foram aparentemente submetidas as mesmas condições durante o evento 

cisalhante tendo como conseqüência a pouca mobilidade dos elementos quando se compara 

esta duas rochas. A Tabela 5.5 mostram os resultados de perda ou ganho dos elementos 

calculados matematicamente. pela Equação 5.6 de Grant (1986). 

5.5.3 - Discussões 

 Ficou evidente, pelas análises de seções delgadas, que a biotita e o plagioclásio, foram 

as fases minerais com participação mais importante nas reações ocorridas nas rochas 

hospedeiras da mineralização de São Francisco. Na grande maioria das vezes, estes minerais 

participam como reagentes, porém também participaram como produto nas fases mais tardias 

do evento responsável pela transformação da rocha original na hospedeira da mineralização. 

 A Figura 5.6 apresenta a integração dos dados obtidos com os gráficos isocons nos 

domínios da rocha transformada final com relação ao domínio das rochas original e 

intermediária. Na Figura 5.6A, considera-se que o evento se deu em um estágio único, 

provocando a transformação da rocha original nas transformadas intermediária e final, nas 

Figuras 5.6B e 5.6C considera-se que o evento se processou em pulsos, com a rocha original 

sendo transformada inicialmente na transformada intermediária e posteriormente, esta foi
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transformada na final. A observação dos dados integrados de perda ou ganho de massa dos 

elementos permitiu que se determinasse o comportamento destes elementos entre os dois 

domínios de rochas transformadas e dos mesmos com relação a rocha original. 

 Na Figura 5.6A, comparando-se a rocha original com relação a intermediária menos 

transformada (MFG-06 X MFG-08) de uma maneira geral são imóveis, a exceção do Ca e da 

PF que sofreram perda de massa. Porém alguns elementos já apresentam tendências de 

aumento de massa como o K, Rb, Mg, Y e Na, enquanto que os elementos Fe e Sr apresentam 

um tendência de perda de massa. Quando se observa a relação da rocha original com a 

intermediária mais transformada (MFG-06 X MFG-14D), os elementos K, Rb e Mg continuaram 

a ganhar massa e Ca e Sr a perderem. O Na, que inicialmente apresentava uma tendência de 

ganho de massa, passou a apresentar uma perda significativa. O Y também passou a perder 

massa, mas ainda permanecendo na faixa dos elementos imóveis, já o Fe também mudou de 

comportamento, passando a ganhar massa, mas ainda permanecendo entre os elementos 

imóveis. O Si que teve um comportamento de elemento imóvel na RTint-1, passou a sofrer uma 

perda de massa na RTint-2. A perda ao fogo (PF) apresenta uma perda de massa menor com 

relação relação a RTint-1. 

 No domínio da rocha transformada final-1 com relação a original (MFG-06 X MFG-14E), 

os elementos K, Rb, Mg e o Fe que tinham permanecidos imóveis nos casos anteriores, 

apresentam ganho de massa e o Si, Ca, Na e a PF continuam na região de perda de massa. 

Quando se observa a relação da rocha original com a transformada final-2 (MFG-06 X MFG-

14F) verifica-se que os elementos K e Rb tiveram só um pequeno ganho de massa enquanto 

que o Ca, Na e Sr praticamente não sofreram perda. Já o Si continuou a perder massa com 

relação à rochas original. Os elementos Fe, Ti, Zr, Mg, Y e a PF além do alumínio, de uma 

forma geral, se comportaram como elementos imóveis na relação entre a rocha original com as 

transformadas, com o Fe, Mg e a PF apresentando oscilações em determinados sítios.  

 Na Figura 5.6B, com os dados de perda ou ganho dos elementos comparando a rochas 

transformadas final (RTf-1) com a intermediária (RTint-1) e (RTint-1) com a (RTf-2) (MFG-08 X 

MFG-14E e MFG-08 X MFG-14F), além do Al, apenas o Ti e o Zr permanecem imóveis, com o 

Fe apresentando uma baixa mobilidade, com um discreto aumento de massa na rocha 

transformada final. Os elementos Mg, Rb, K e a PF ganharam massa enquanto que o Y, Ca, 

Na, Si e Sr perderam massa. Quando se compara a MFG-08 X MFG14F, novamente a 

exemplo da Figura 5.6A, os elementos K, Rb e Fe sofrem uma perda de massa enquanto que o 

Ca, Na e Y um ganho relativo com os dois últimos ainda plotando na região de perda de 

massa. O Si mantém a tendência de perda de massa e os elementos Al, Ti, Zr e agora com o 

Rb, K, Fe, Ca, Mg e Sr se mantiveram na região de elementos imóveis. 

 Na Figura 5.6C com os dados da rocha intermediária mais transformada (RTint-2) com 

a transformada final (RTf-2), no caso da MFG-14D X MFG-14E apenas os elementos Ca, Na e 
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Sr se mobilizaram plotando na região de ganho de massa enquanto que os demais 

permaneceram na região dos elementos imóveis. Com relação a MFG-14D X MFG-14F apenas 

os elementos Al, Zr, Ti, Y e Rb permaneceram imóveis com o Fe, K, Mg agora plotando na 

região de perda de massa enquanto que Na e Sr tiveram um aumento de massa  muito grande, 

já o Ca que apresentava um perda de massa considerável na rocha anterior, aqui plota na 

região de imobilidade. Enquanto que a PF e o Si se mantiveram nas regiões de ganho e perda 

de massa respectivamente. O comportamento dos elementos nesse último caso já vinha sendo 

observado nos gráficos anteriores.

Nas reações ocorridas na faixa de rocha transformada intermediária envolvendo biotita 

e plagioclásio para a formação de cordierita e muscovita (R1), observa-se que sempre ocorre, 

secundariamente a formação de opacos (ilmenita). Isso explicaria a fixação do Si e do Al na 

formação da cordierita, muscovita e quartzo, e do Ti e  do Fe na ilmenita. A fase fluida que 

participou como reagente, além de H+  tinha o K em sua composição, pois este sempre está na 

região de ganho de massa dos elementos nos gráficos isocon. Esse K foi fixado nas gerações 

das muscovitas e biotitas secundárias. 

 O comportamento do Na e do Ca plotando na região de perda de massa é explicado 

pelo consumo do plagioclásio na rocha transformada intermediária-2 (MFG-14D), com relação 

a rocha original (MFG-06), em função da participação deste mineral nas reações R1, R2, R4, 

R5 e R6. Uma parte do elemento Mg, em excesso, liberado da biotita e que não foi fixado em 

nenhuma fase mineral tardia, foi lixiviado e incorporado na fase fluida que saiu do sistema. 

Quando se observa o comportamento da perda ao fogo (PF) verifica-se que o mesmo plota na 

região de perda de massa dos elementos, ou seja, como a PF é obtida pela desidratação da 

amostra, isso implica que o percentual de fluido presente nas fases minerais da rocha 

transformada intermediária era menor do que nas fases da rocha original, ou não foram 

fixados, em sua totalidade, nas fases minerais transformadas. 

 As reações observadas em lâminas na faixa de silimanita-muscovita xisto feldspático, 

também envolvem principalmente a biotita e o plagioclásio na formação de muscovita, 

silimanita (reações R3 e R4) e biotita tardia (reações R3, R5 e R6), podendo explicar a fixação 

do Al e do Ti além do K e, em parte do Fe e Mg,  adicionada pela fase fluida. No caso do Na e 

Ca, que na maioria dos gráficos apresentaram perda de massa, é atribuída a liberação desses 

elementos do plagioclásio para a fase fluida e conseqüente retirada do sistema. Na fase final 

da transformação a recuperação apresentada desses elementos pode ser atribuído a 

cristalização de plagioclásios tardios segundo a reação R9 ou mesmo a fixação de parte destes 

elementos nas estruturas da biotita e muscovita em substituição ao K, Al ou Mg (Deer et al.

1992).

 O comportamento dos elementos traços Rb e Sr está diretamente ligado ao 

comportamento dos elementos K e Ca, uma vez que no ciclo geoquímico o Rb acompanha o K 
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e o Sr o Ca. Como o K sempre está apresentando ganho de massa, naturalmente o Rb 

também tem esse comportamento, em contrapartida o Ca juntamente com o Sr apresentam 

perda de massa. 

 No caso da PF, ela se comporta tanto com perda de massa como imóvel, implicando 

que mesmo dentro de uma mesma faixa de transformação, ocorrem sítios onde a quantidade 

de fluidos presentes variam, decrescendo no caso da amostra da RTf-1 (MFG-14E), com 

relação a rocha original (MFG-06), e quando se compara a rocha original com a RTf-2 (MFG-

14F) verifica-se que não ocorreu variação.   

 O silício é um caso que deve ser tratado a parte, pelo fato de se ter dado preferência 

por analisar porções da rocha com um mínimo possível de influência de veios e remobilizados 

de quartzo. Como se observa, em todas as reações sugeridas, o quartzo aparece como 

produto e isso é compatível com a grande quantidade de veios e remobilizados quartzosos 

observados nas rochas transformadas, porém nos gráficos isocon, o Si na maioria das vezes 

plota na região de perda de elementos, ou seja, indicando que com relação a matriz da rocha 

original, ocorreu perda de Si na matriz das rochas e que o mesmo foi remobilizado para a 

formação dos veios quartzosos.  

5.6 - Balanço químico das litologias da mineralização de ponta da serra 

5.6.1 - Introdução 

 Foram estudados dois sítios distintos na mineralização de Ponta da Serra, denominados 

de área do garimpo e de área da trincheira. Para os estudos de mobilidade química, usou-se 

04 amostras da área garimpada, sendo 03 da rocha original, e 01 da rocha cisalhada 

hospedeira da mineralização (ver Figura 4.4B), e da área da trincheira utilizou-se 05 amostras 

coletadas num perfil perpendicular a estrutura das rochas, sendo 01 da rocha original, 02 da 

rocha intermediária e 02 da rocha transformada final (ver Figura 4.4C).

 As litologias da mineralização de Ponta da Serra foram subdivididas em rocha original 

representada pelo ortognaisse sem indícios de transformações tardias e rochas transformadas 

intermediária e final. As rochas intermediária ainda foram subdivididas em intermediária-1, por 

ser menos transformadas representada pelo ortognaisse com baixo grau de milonitização e 

com muscovita fazendo parte dos minerais essenciais, e em rocha intermediária-2, sendo estas 

mais transformada com relação a anterior, representada por ortognaisse com grau de 

milonitização elevado e enriquecida em muscovita e microclina, mais ainda preservando 

estruturas da rocha original. Na área do garimpo sé foram identificadas as amostras original e 

transformada intermediária-2, enquanto que na área da trincheira é observada todas as faixas 

de rochas transformadas. 
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 As análises químicas dos elementos maiores, dos elementos traços e o fator de 

correção utilizado para viabilizar a escala dos gráficos isocon são apresentados na Tabela 5.6. 

A Tabela 5.7 mostra os resultados de perda ou ganho dos elementos químicos envolvendo a 

rocha original e transformada intermediária na área do garimpo. A Tabela 5.8 mostra os 

resultados das análises químicas dos elementos maiores e traços da área da trincheira e a 

Tabela 5.9 os resultados de perda ou ganho de massa dos elementos químicos. 

5.6.2 - Área do garimpo 

 As 03 amostras selecionadas como representantes da rocha original na área do 

garimpo foram as MFG-22A, MFG-22B e MFG-22D, sendo esta última coletada no contato da 

zona de cisalhamento mineralizada distando aproximadamente 200 m das duas primeiras. A 

amostra MFG-22C é a rocha cisalhada hospedeira da mineralização de ouro de Ponta da 

Serra, sendo classificada como rocha transformada intermediária-2. As características 

petrográficas e texturais desta litologias foram descritas no Capítulo 4.  

Tabela 5.6 - Análises químicas dos elementos maiores (em %) e traços (em ppm) das unidades litológica 
da área do garimpo de Ponta da Serra 

Elem\Am MFG-22A MFG-22B MFG-22D (RO) Média das (RO) MFG-22C F. de 
SiO2 6,5 6,3 6,5 6,4 6,2 Si/10 
Al2O3 8,1 8,2 8,0 8,1 8,2 Al/2 
Fe2O3 6,0 6,4 6,0 6,1 7,5  
CaO 3,1 3,0 3,1 3,0 2,6  
MgO 1,6 1,8 1,5 1,6 2,3  
Na2O 4,3 4,1 3,9 4,1 3,4  
K2O 2,2 2,3 2,3 2,3 3,3  
MnO 1,6 1,3 1,1 1,3 1,6 MnX10 
TiO2 6,7 6,7 6,5 6,6 8,4 TiX10 
P2O5 2,2 1,9 1,9 2,0 1,1 PX10 
PF 4,4 5,5 4,3 4,7 8,8 PFX5 
Rb 7,4 8,1 8,4 7,9 12,1 Rb/10 
Sr 11,9 13,5 13,3 12,9 8,9 Sr/25 
Y 6,8 6,6 5,3 6,2 4,7 Y/5 
Zr 12,5 12,7 14,0 13,0 10,4 Zr/25 
Sm  2,7 2,6 2,6 1,3 Sm/2 
Nd  14,4 13,7 14,0 6,9 Nd/2 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; RO = Rocha original, RTint-2 = Rocha intermediária mais transformada.

5.6.2.1 - Gráficos isocon da área do garimpo 

 Pelo fato da escolha de 03 amostras originais na área do garimpo, optou-se por 

confeccionar gráficos isocon comparando individualmente cada uma das rochas originais com 

a transformada intermediária-2, e por último, utilizou-se a média dos dados químicos das 

rochas originais com a transformada intermediária-2 e com isso observar se houve variações 

significantes no comportamento dos elementos com a utilização de mais de uma amostra de 
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rocha original, principalmente quando 02 destas amostras foram coletadas em afloramentos 

destintos, mas localizadas num mesmo contexto geológico (ver Figuras 4.4B e 4.4C). 

Tabela 5.7 - Análises químicas dos elementos maiores (em %) e traços (em ppm) das unidades 
litológicas da área da trincheira. 

Elem\Am MFG-22G FJ-14B FJ-14C FJ-14A (RTf-1) MFG-22F Fator correção
SiO2 6,5 6,9 7,2 7,3 7,2 Si/10 
Al2O3 7,9 7,5 7,3 7,6 7,6 Al/2 
Fe2O3 5,8 3,7 2,2 0,6 1,7  
CaO 2,9 1,8 1,8 0,8 0,7  
MgO 1,4 0,7 0,3 0,2 0,5  
Na2O 4,1 3,6 4,1 3,8 1,7  
K2O 2,6 4,5 4,0 4,6 5,8  
MnO 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 Mn X 5 
TiO2 6,1 5,6 4,4 4,3 5 Ti X 10 
P2O5 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 P X 5 
PF 0,9 0,8 0,4 1,0 1,9  
Rb 6,1 11,4 7,2 9,9 13,7 Rb/15 
Sr 10,9 7,8 6,9 5,8 3,3 Sr/30 
Y 6,4 5,4 7,3 6,9 6,0 Y/5 
Zr 12,5 7,7 8,4 8,7 7,9 Zr/30 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; RO = Rocha original, RTint-1 = Rocha intermediária menos 
transformada, RTint-2 = Rocha intermediária mais transformada, RTf-1 e RTf-2 = Rochas transformada final. 

Tabela 5.8 - Perda ou ganho dos elementos químicos (em %) ocorridas entre as rochas original e a 
rocha transformada hospedeira da mineralização de Ponta da Serra na área do garimpo.  

Elem\Am MFG-22A x MFG-22C MFG-22B X MFG-22C MFG-22D x MFG-22C Média das RO  x 
MFG-22C 

SiO2 -6 -2 -7 -4 
Al2O3 0 0 0 0 
Fe2O3 23 17 22 21 
CaO -17 -13 -18 -14 
MgO 42 28 50 42 
Na2O -22 -17 -15 -18 
K2O 48 43 40 42 
MnO -1 23 42 22 
TiO2 24 25 26 26 
P2O5 -51 -42 -44 -46 
PF 98 60 100 85 
Rb 62 49 41 51 
Sr -26 -34 -35 -32 
Y -32 -29 -13 -25 
Zr -18 -18 -28 -21 
Sm  -52 -51 -51 
Nd  -52 -51 -51 

Legenda: Elem = Elemento; Am MFG-22A, MFG-22B e MFG-22D = Amostra; RO = Rocha original, Amostra MFG-
22C =  RTint-2 ( Rocha intermediária mais transformada).

 Os gráficos isocon comparando individualmente as rochas originais com a transformada 

intermediária-2, hospedeira da mineralização de Ponta da Serra, mostraram que independente 

da amostra de rocha original utilizada, a transformação se processou sem variação volumétrica 

da rocha transformada com relação a original e o comportamento dos elementos foi o mesmo, 
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salvo pequenas variações nas quantidades de perda ou ganho de alguns como pode-se 

observar nos gráficos. 

Tabela 5.9 - Perda ou ganho dos elementos químicos (em %) ocorridas entre a rocha original e as 
rochas transformadas da área da trincheira. 

Elem\Am MFG-22G X FJ-14B MFG-22G X FJ-14C MFG-22G X FJ-14A MFG-22G X MFG22F 
SiO2 12 20 17 15 
Al2O3 0 0 0 0 
Fe2O3 -33 -59 -89 -70 
CaO -35 -33 -71 -75 
MgO -51 -76 -85 -63 
Na2O -8 8 -4 -57 
K2O 82 67 84 132 
MnO -81 -46 -91 -83 
TiO2 -33 -22 -27 -15 
P2O5 -18 -40 -54 -42 
PF -6 -52 16 120 
Rb 97 28 69 134 
Sr -25 -32 -45 -69 
Y -11 23 12 -3 
Zr -35 -27 -28 -34 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; MFG-22G  =  RO ( Rocha origina); FJ-14B  =  RTint-1(Rocha 
Transformada intermediária menos transformada; FJ-14C = RTint-2 ( Rocha intermediária mais transformada; FJ-
14A = RTf-1 (Rocha Transformada final-1) e MFG-22F = RTf-2 (Rocha Transformada final-2) . 

 Os elementos Fe, Ti, K, Rb mais a perda ao fogo (PF) em todos os casos plotam na 

região de ganho de massa enquanto que o Ca, Na, Zr, Y, Sm e Nd sempre apresentaram 

perda de massa, sendo que os dois últimos elementos só são visualizados nas Figuras 5.7B e 

5.7C.

Figura 5.7 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-22A) com a transformada 
intermediária-2 (MFG-22C). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Si e Mn. (B) Gráfico isocon 
comparando a rocha original (MFG-22B) com a transformada intermediária-2 (MFG-22C). Reta isocon 
definida pelos elementos imóveis Al e Si. (C) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-22D) 
com a transformada intermediária-2 (MFG-22C). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al e Si. 

Quando se usou a médias das três amostras originais com a transformada intermediária-2, o 

resultado observado no gráfico isocon foi o mesmo de quando se utilizou os dados das três 

amostras originais em separado com a transformada intermediária-2. A reta isocon forma um 
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angulo de 45o com o eixo X, implicando numa transformação isovolumétrica e o 

comportamento dos elementos Fe, Ti, K, Rb mais a perda ao fogo (PF) plotam na região de 

ganho de massa enquanto que o Ca, Na, Zr e Y na região de perda. 

 O comportamento semelhante dos elementos, utilizando-se amostras coletadas em 

afloramentos distintos mas não muito distantes, classificadas como sendo de um mesmo 

domínio com base nas observações petrográficas, fica mais evidente quando se observa os 

dados de perda ou ganho de massa calculados matematicamente (Tabela 5.8), com os valores 

apresentando  pequenas variações. 

5.6.3 -  Área da trincheira 

 A amostra classificada como representante do domínio da rocha original na área da 

trincheira foi a MFG-22G, do domínio da transformada intermediária foram escolhidas a FJ-14B 

classificada como transformada intermediária-1 por ser a menos transformada e, a FJ-14C 

classificada de transformada intermediária-2 por apresentar-se mais transformada do que a 

anterior.

 No domínio da rocha transformada final são duas amostras representativas, com 

algumas características distintas, a amostra FJ-14A é coesa, de coloração rosea a 

esbranquiças constituída essencialmente, em ordem crescente, por biotita, plagioclásio, 

microclina, muscovita e quartzo, sendo classificada como transformada final-1. Já a amostra 

MFG-22F mesmo localizada no mesmo domínio, apresenta coloração cinza esbranquiçada, um 

maior enriquecimento em muscovita e quartzo, uma diminuição visível de plagioclásio e 

microclina com relação a amostra anterior e o surgimento de turmalina em sua composição, 

sendo classificada de transformada final-2 (Ver Tabela 4.2). 

Figura 5.8 – Gráfico isocon comparando a 
média das rochas originais (MFG-22A, MFG-
22B e MFG-22D) com a rocha transformada 
intermediária cisalhada (MFG-22C). Re4ta 
isocon definidas epelos elementos imóveis Al 
e Si 
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 Em função das variações texturais e composicionais apresentadas pelas rochas 

representativas de um mesmo domínio, os gráficos isocon foram construídos, numa primeira 

etapa, levando-se em consideração a rocha original com relação as rochas transformadas 

intermediárias e finais e numa segunda etapa, comparando as rochas transformadas 

intermediárias 1 e 2 com a rocha transformada final 2, com o objetivo de se observar o 

comportamento dos elementos considerando que o evento transformante foi único e 

progressivo e também considerando que o evento se processou em etapas distintas. A Tabela 

5.7 apresenta os dados químicos das amostras usadas para a confecção dos diagramas 

isocon.

5.6.3.1 - Gráficos isocon no domínio das rochas transformadas intermediárias com relação à 
rocha original na área da trincheira 

 Para a confecção dos gráficos isocon da Figura 5.9 no domínio da rocha transformada 

intermediária com relação a rocha original, utilizou-se os dados químicos das amostras FJ-14B 

e FJ-14C. Como foi visto no Capítulo 4, a FJ-14B apresenta-se menos transformada do que a 

FJ-14C, por isso foram classificadas como transformada intermediária-1 e transformada 

intermediária-2, respectivamente. 

Figura 5.9 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-22G) com a transformada 
intermediária-1 (FJ-14B). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al e Na mais a PF. (B) Gráfico 
isocon comparando a rocha original (MFG-22G) com a transformada intermediária-2 (FJ-14C). Reta 
isocon definida pelos elementos imóveis Al e Na. 

 Os gráficos isocon no domínio das rochas transformadas intermediárias, mostraram que 

a transformação ocorreu com um pequeno aumento de volume das rochas transformadas 

intermediárias com relação a rocha original em média de 7%, ficando dentro de uma faixa de 

variação natural da composição das rochas, podendo ser considerada uma transformação 

isovolumétrica.
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 Como se pode observar nos gráficos, os elementos Si, K e Rb em ambas as rochas 

transformadas intermediária apresentaram ganho de massa, enquanto que o Ti, Ca, Sr, Zr e Fe 

apresentam perda de massa. O Y apresenta comportamento dúbio, mostrando uma pequena 

perda, ficando muito próximo ao limite do campo para os elementos imóveis no caso do gráfico 

(A) e o mesmo apresenta ganho de massa no caso do gráfico (B). 

5.6.3.2 - Gráficos isocon da rocha original com as rochas transformadas final na área da 
trincheira

 No domínio da rocha transformada final, como já foi visto, existem diferenças texturais e 

composicionais entre as amostras escolhidas como representantes desse domínio, com isso 

utilizou-se as duas amostras transformadas final com a original em gráficos separados, para 

observar o comportamento dos elementos nas duas rochas durante cisalhamento. 

Como se observa nos gráficos isocon do domínio das rochas transformada final, a 

transformação se processou com um pequeno ganho de volume das rochas transformadas 

final com relação a original de 4%, podendo ser considerada como uma transformação 

isovolumétrica.

Figura 5.10 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-22G) com a transformada final-1 (FJ-14A). Reta 
isocon definida pelos elementos imóveis Al e Na. (B) Gráfico isocon comparando a rocha original (MFG-22G) com a 
transformada final-2 (MFG-22F). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al e Y. 

 O comportamento dos elementos no domínio das rochas transformadas final foi 

semelhante ao observado no domínio das rochas transformadas intermediária, com o Si e o Rb 

mais a PF sempre plontando na região de ganho de massa, enquanto que o Ti, Zr, Ca, Mg, Sr 

e Fe plotam na região de perda de massa. O Na, na rocha transformada final-1 se comporta 

como imóvel e na transformada final-2 mostra uma forte depreciação de massa com relação a 
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rocha original, enquanto o Y apresenta um pequeno ganho de massa na rocha transformada 

final-1 e se comporta como imóvel na rocha transformada final-2. 

5.6.3.3 - Gráficos isocon das rochas transformadas intermediária com as transformadas final da 
área da trincheira. 

 Como foi visto no Capítulo 4, as amostras do domínio da rocha transformada 

intermediária apresentam características composicionais e texturais distintas, por esse motivos 

optou-se por fazer um estudo comparativo entre a rocha transformada final-2 com as 

transformadas intermediária 1 e 2. Nesse caso na Figura 5.11A, a rocha transformada 

intermediária-1 foi usada como se fosse uma rocha original e na Figura 5.11B, a rocha 

transformada intermediária-2 é que foi utilizada como sendo a rocha original. 

 Os gráficos comparando as rochas transformada intermediária-1 e transformada 

intermediária-2 com a transformada final-2 mostraram que apesar da transformada 

intermediária-2 (FJ-14C) ser mais deformada e apresentar um maior percentual de fases 

mineralógicas transformadas do que a transformada intermediária-1 (FJ-14B), ambas se 

comportaram relativamente igual durante o evento, sofrendo uma pequena perda de volume de 

3 e 1% respectivamente, constituindo-se numa transformação isovolumétrica. 

Figura 5.11 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha transformada intermediária-1 (FJ-14B) com a 
transformada final-2 (MFG-22F). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Si, Y e Zr. (B) Gráfico 
isocon comparando a rocha transformada intemediária-2 (FJ-14C) com a rocha transformada final-2 
(MFG-22F). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Si, Ti e Zr. 

 Quanto a mobilidade os elementos,  Al, Si e Zr apresentam-se imóveis nos gráficos da 

Figura 5.11. O Ti que apresenta um pequena perda de massa, mas plotando muito próximo ao 

limite da região de imobilidade no caso do gráfico (A), também pode ser considerado como 

imóvel. No caso da comparação entre a rocha transformada intermediária-1 com a 

transformada final-2 (gráfico A) os elementos que apresentaram ganho de massa foram apenas 
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o K e o Rb além da PF e, os elementos que perderam massa foram o Fe, Ca, Na e Sr. 

Comparando-se a rocha transformada intermediária-2 com a transformada final-2 (gráfico B), 

novamente os elementos K e Rb além da PF plotam na região de ganho de massa enquanto 

que o Fe, Ca, Na e Sr perdem massa juntamente com o Y. O Mg em função dos baixos valores 

nas rochas em questão não foi considerado nas observações. A Tabela 5.10 mostra os 

resultados de perda ou ganho dos elementos na rocha transformada final com relação as 

amostras transformadas intermediária calculados com a Equação 5.6 de Grant (1986). 

Tabela 5.10 - Perda ou ganho dos elementos químicos (em %) ocorridas entre as rochas transformadas 
intermediária e as rochas transformadas final da área da trincheira.  

Elem\Am FJ-14B X MFG-22F FJ-14C X MFG-22F
SiO2 3 -4 
Al2O3 0 0 
Fe2O3 -55 -27 
CaO -61 -62 
MgO -24 55 
Na2O -53 -60 
K2O 28 39 
MnO -67 -68 
TiO2 -11 9 
P2O5 -30 7 
PF 150 408 
Rb 19 83 
Sr -58 -54 
Y 10 -21 
Zr 1 -9 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; FJ-14B  =  RTint-1(Rocha Transformada intermediária menos 
transformada; FJ-14C = RTint-2 ( Rocha intermediária mais transformada; MFG-22F = RTf-2 (Rocha Transformada 
final-2). 

5.6.4 - Discussões 

5.6.4.1 - Introdução 

 No caso da mineralização aurífera de Ponta da Serra, a rocha original é composta 

essencialmente por quartzo, plagioclásio, biotita e microclina. Na área do garimpo a rocha 

original  submetida a esforços deformacionais e infiltração de fluidos hidrotermais, foi 

transformada em uma rocha cisalhada que hospeda a mineralização de ouro que apresenta 

uma composição que se diferencia da rocha original, pelo surgimento de muscovita e 

localmente de granada (ver Capítulo 4).  

 Na área da trincheira, a rocha original foi progressivamente transformada em uma rocha 

milonitizada essencialmente composta por quartzo e muscovita com quantidades subordinadas 

de microclina e plagioclásio. As análises petrográficas integradas com as observações dos 

diagramas isocon permitiram obter algumas conclusões quanto ao comportamento dos 

elementos químicos durante o evento que causou a transformação. 
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5.6.4.2 - Área do garimpo de Ponta da Serra 

 Nos gráficos isocons das Figuras 5.7A, B e C envolvendo as 03 amostras da rocha 

original com a rocha cisalhada hospedeira da mineralização aurífera de Ponta da Serra, os 

gráficos isocon indicam que a transformação se deu sem variação volumétrica, e apenas os 

elementos Al e Si se comportaram como imóveis durante o evento cisalhante. Os elementos 

Fe, Ti Mg, K, Rb mais a PF plotam na região de ganho de massa, enquanto que os elementos 

Ca, Na, P, Zr, Y, Sm e Nd sofreram depreciação.  

 Os estudos petrográficos mostraram que ocorreu um aumento do percentual de 

muscovita na rocha cisalhada e com o surgimento localizado de granada. A muscovita foi 

formada tanto a partir da biotita como a partir do plagioclásio, cujas as reações R8, R9 e R10 

foram as sugeridas. Também se observa uma segunda geração de biotita e e de plagioclásio, 

nesse caso as equações R8, R10 e R12 são as sugerida para a formação da segunda geração 

de biotita e as reações R9 e R12 na formação da segunda geração de plagioclásio.  

 Na formação da biotita(2) e muscovita(2) (reação R8), observa-se que para gerar a biotita 

mais a muscovita é necessário a entrada de mais K no sistema, juntamente com a fase fluida 

reagente, isso é confirmado com o comportamento do K que sempre apresentou ganho de 

massa, como observado nos gráficos isocon. Os elementos Ca e Na liberados nas reações 

envolvendo o plagioclásio como reagente, são incorporados na fase fluida do produto, sendo 

retirados do sistema. O comportamento dos elementos traços Rb e Sr, refletem o 

comportamento dos elementos que os mesmo acompanham no ciclo geoquímico, que são o K 

e o Ca respectivamente. 

 Quanto ao comportamento dos elementos Sm e Nd, os gráficos isocon das Figuras 5.7B 

e 5.7C e da Figura 5.8, mostram que ambos apresentam perdas de massa consideráveis. A 

causa mais provável para que os elementos Sm e Nd tenham sido retirados do sistema, foi a 

participação da biotita e do plagioclásio  das reações para a formação de muscovita e 

microclina, com a liberação do Sm e Nd para a fase fluida. Pois estes são os minerais da rocha 

original que normalmente possue as  maiores concentrações de Sm e Nd. Mas um fato que 

chama a atenção, é que o Sm e o Nd sofrem perda de massa na mesma proporção, indicando 

que a razão Sm/Nd não foi modificada. 

5.6.4.3 - Área da trincheira de Ponta da Serra 

 Na área da trincheira de Ponta da Serra foi possível a realização de um perfil onde se 

estudou toda a seqüência da transformação sofrida pelo ortognaisse (rocha original) para uma 
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rocha milonitizada enriquecida em quartzo e muscovita. A Figura 5.12 sintetiza os dados 

obtidos com os gráficos isocon da área da trincheira de ponta da Serra, nota-se que alguns 

elementos apresentam comportamentos distintos quanto a mobilidade química, em cada faixa 

de rocha transformada, refletindo as mudanças das fases mineralógicas frente ao evento 

transformante. Aqui também foi analisada a possibilidade de evento ter ocorrido em estágio 

único (Figura 12A) ou em mais de um estágio (Figuras 12B e 12C). 

 A Figura 5.12A mostra o comportamento, quanto a mobilidade química, dos elementos 

comparando-se os gráficos isocon relacionando as rochas transformadas com a rocha original. 

Quando se observa o comportamento dos elementos comparando-se a rocha original com a 

intermediária menos transformada (MFG-22G X FJ-14B), nota-se que praticamente todos os 

elementos se mobilizaram, a exceção do Al que foi considerado como elemento imóvel em 

todos os casos e que não aparece na Figura 5.12. Apenas o Na mais a PF plotaram na região 

dos elementos imóveis, o Si apresentou um pequeno ganho de massa enquanto que o K e o 

Rb tiveram um ganho de massa muito elevado. Os demais elementos, principalmente o Sr, Zr, 

Ti, Ca, Fe e Mg  sofreram perda de massa em maior quantidade, enquanto que o Y perdeu 

pouca massa plotando próximo ao limite da região dos elementos imóveis. 

 Com relação à rocha original com a intermediária mais transformada (MFG-22G X FJ-

14C), os elementos Al e Na são oo únicos imóveis, o Si tem um pequeno ganho de massa com 

relação a rocha anterior e o K e principalmente o Rb sofrem uma perda brusca com relação a 

rocha intermediária menos transformada, mas se mantém na região de ganho de massa e o Y 

que se encontrava na região de perda de massa, agora plota na região de ganho. Os 

elementos Sr, Fe e Mg continuaram a perder massa, enquanto que o Ti, Zr e Ca, com relação à 

rocha anterior ganharam, mas com relação à rocha original continuaram a perder massa. A PF 

aqui apresentou um ganho de massa expressivo, uma vez que tinha se mantido imóvel na 

rocha intermediária menos transformada. 

 No domínio da rocha transformada final, quando se compara a rocha original com a 

transformada final-1 que tem um percentual mais elevado de feldspatos (MFG-22G X FJ-14A) o 

Na ainda é o único elemento imóvel, o Si, K e Rb se mantém na região de ganho de massa, 

mas os dois últimos voltando a crescer  muito. O Y mantém uma tendência de perda de massa 

já observada no caso anterior, enquanto que ao contrário da rocha anterior, a PF apresenta um 

ganho de massa. Os elementos Ti, Zr, Sr, Ca Fe e Mg mantém a tendência de perda de massa. 

Quando se compara a rocha original com a transformada final-2, esta com menos feldspatos e 

mais enriquecida em muscovita (MFG-22G X MFG-22F), apenas o Y plota na região dos 

elementos imóveis juntamente com o Al. O Si mantém-se constante na região de ganho de 

massa e o K e Rb juntamente com a PF aumentam muito suas massas. Quanto aos elementos 

que apresentaram perda de massa, observa-se que o Na que sempre vinha plotando na região 

dos elementos imóveis, aqui sofreu uma forte depreciação, dos demais os únicos que 
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mantiveram a tendência de maiores perdas foram o Zr, Ca e principalmente o Sr. O Ti, Mg, e o 

Fe se mantiveram na região de perda, mas com um percentual menor do que na rocha anterior. 

 A Figura 5.12B mostra o comportamento dos elementos comparando a rocha 

transformada intermediária-1 com a transformadas final-2 (FJ-14B X MFG-22F). Os elementos 

Al, Si e Zr se comportaram como imóveis e os que apresentaram ganho de massa foram 

apenas o K e o Rb além da PF e os elementos que perderam massa foram o Fe, Ca, Na e Sr 

 Na Figura 5.12C quando se compara a rocha transformada intermediária-2 com a 

transformada final-2 com menos feldspatos (FJ-14C X MFG-22F) apenas o Si e o Zr plotam na 

região de elementos imóveis e o Rb, K e o Mg mais a PF plotam na região de ganho de massa, 

enquanto que o Y, Na, Sr, Ca e Fe perderam massa. 

 Então pelo que se observou, no domínio da rocha transformada final com relação às 

transformadas intermediária os elementos de uma forma geral tiveram comportamento 

semelhante quanto a mobilidade, com algumas variações apenas nos valores de perda ou 

ganho conforme mostra a Tabela 5.10. 

 No caso da trincheira de Ponta da Serra, os estudos petrográficos mostraram que a 

biotita foi o principal mineral reagente para a formação de muscovita e microclina, se bem que 

o plagioclásio também teve participação, principalmente na formação de muscovita, porém em 

quantidade menos significativa. Com base nas observações petrográficas foram sugeridas as 

reações R8, R9, R10, R11 e R12 para explicar a formação dos minerais transformados. 

As reações R8, R9 e R10 reflete o comportamento do K, Na e Ca e na formação da 

muscovita2 e da biotita2 a partir do plagioclásio1 e da biotita1, sendo preciso que o K seja 

adicionado ao sistema e isso é observad em todos os gráficos isocon. Já o Na e o Ca, como 

pode ser observado nos gráficos isocon das Figuras 5.9 e 5.10, o Na apenas no gráfico da 

Figura 5.10B (RO X RTf-2) apresenta perda de massa e nos demais gráficos se comporta 

como imóvel, enquanto que o Ca apresenta perda de massa em todos os casos. Isso, 

provávelmente, é reflexo da reação R9, onde parte do Na e Ca liberados do plagioclásio1 são 

retidos no sistema para a formação do plagioclásio2, e pelo fato do Na poder substituir o K na 

muscovita e na microclina em maior quantidade do que o Ca segundo Deer et al. (1966), 

explica o fato do Ca perder massa em todos os casos observados.   

 O comportamento do Fe e do Mg é explicado pela depleciação da biotita nas rochas 

transformadas, com estes elementos deixando o sistema juntamente com a fase fluida. 

 Quanto ao comportamento dos elementos traços, Rb e Sr, como ja foi citado nas 

discussões  das transformações ocorridas na área do garimpo de Ponta da Serra e da 

mineralização de São Francisco, refletem o comportamento do K e do Ca no sistema.

O silício, em todas as faixas de rochas transformadas com relação à rocha original 

apresenta um ganho de massa, porém em valores relativamente baixos, ficando próximo a 

margem de erro estabelecido para o método, como visto na Tabela 5.9 e se comportando como 
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elemento imóvel para o caso da rocha intermediária com a transformada final conforme 

apresentado na Tabela 5.9. 

5.7 - Balanço químico das litologias da mineralização da Fazenda Simpático

5.7.1 - Introdução 

 Na área da mineralização da Fazenda Simpático foram coletadas amostras num perfil 

que cobriu toda seqüência da transformação sofrida pelo ortognaisse (rocha original) para uma 

rocha milonitizada enriquecida em silimanita, muscovita e quartzo, denominada de silimanita-

muscovita quartzito tectônico, sendo esta a rocha hospedeira da mineralização de ouro. Para o 

estudo de mobilidade química foram utilizadas as amostras FJ-17 como representante da rocha 

original, a FJ-17A da rocha intermediária e por fim a FJ-16A da rocha transformada final. A 

Tabela 5.11 mostra os dados químicos para os elementos maiores e traços das amostras 

usadas no estudo de mobilidade química e a Tabela 5.12 os resultados de perda ou ganho dos 

elementos nas rochas transformadas com relação a original. 

Tabela 5.11 - Análises químicas dos elementos maiores (em %) e traços (em ppm) das unidades 
litológicas da área da mineralização da Fazenda Simpático. 

Elem\Am FJ-17       (RO) FJ-17A (RTint) FJ-16A    (RTf) FJ-16G (RTint) Fator de 
correção 

SiO2 6,9 6,8 7,8 4,5 Si/10 
Al2O3 7,3 7,8 7,6 7,4 Al/2 
Fe2O3 3,5 3,7 0,5 1,0  
CaO 9,4 11,0 0,2 0,1  
MgO 1,2 0,9 0,2 0,3  
Na2O 3,7 3,9 0,7 2,2  
K2O 4,1 4,3 2,2 7,7  
MnO 0,6 0,6 0,0 0,0 Mn X 10 
TiO2 1,9 2,0 2,2 1,0 Ti X 5 
P2O5 0,6 0,6 0,1 0,2  
PF 1,1 1,0 3,8 5,0  
Rb 13,4 13,5 6,4 10,0 Rb/10 
Sr 9,4 12,2 3,1 8,1 Sr/25 
Y 6,5 5,4 2,2 0,9 Y/5 
Zr 8,6 9,1 8,8 10,6 Zr/25 
Sm 2,6 2,1  0,3 Sm/2 
Nd 14,7 11,5  1,6 Nd/2 

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; RO = Rocha Original, RTint = Rocha Transformada intermediária, RTf = 
Rocha Transformada final. 

5.7.2 - Gráficos isocon da mineralização da Fazenda Simpático 

 Na mineralização da Fazenda Simpático tem se as amostras representantes da rocha 

intermediária menos transformada e dos extremos, com a original e a transformada final. A 

intermediária menos transformada, apesar de texturalmente ser semelhante, só se diferencia 
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da original por apresentar maior quantidade de muscovita e microclina. A amostra da rocha 

intermediária mais transformada (FJ-16G) não foi usada no estudo de mobilidade química por 

ter tido um tratamento diferenciado das demais nos procedimentos para sua preparação para 

análise química. A mesma tem em sua composição grandes cristais de cordierita (ver Fotos 

4.35 e 4.36) e como não se procurou evitar estes cristais a análise química não representa a 

composição da matriz da rocha, condição que foi usada para as outra amostras. Com isso, o Al 

que foi o elemento considerado imóvel para todas as amostras, na FJ-16G apresentou um alto 

percentual com relação as demais, o que pode causar problemas na interpretação da 

mobilidade química observada nos diagramas isocon. 

5.7.3 - Gráficos isocon da rocha original com as transformadas da mineralização da Fazenda 
Simpático 

 Na confecção dos gráficos isocon da Figura 5.13 foram utilizadas 03 amostras, a FJ-17 

como representante da rocha original. A amostra FJ-17A, como já foi citado, por ter 

composição mineralógica diferenciada da FJ-17 foi a classificada como transformada 

intermediária e a FJ-16A foi a classificada como transformada final por ser a rocha hospedeira 

dos veios de quartzo mineralizados e não preservar mais nenhuma estrutura da rocha original. 

Apesar da pequena quantidade de amostras, os estudos petrográficos realizado nas litologias 

da área, são suficientes para validar os resultados obtidos para a mineralização da Fazenda 

Simpático, quanto a mobilidade química apresentada pelos elementos durante a transformação  

sofrida pelas litologias. 

 Os gráficos isocon (A) e (B) mostram que apesar da composição mineralógica muito 

diferente e da intensidade da deformação sofrida pela rocha transformada final com relação a 

original, o evento se processou com uma pequena variação volumétrica. No caso da rocha 

transformada intermediária (FJ-17A) de 6% e da transformada final (FJ-16A) de 4% de perda 

de volume com relação a rocha original (FJ-17), ficando dentro da margem de erro analítico e 

da variação composicional natural da rocha, sendo considerada uma transformação 

isovolumétrica.

 Os resultados, quanto a mobilidade dos elementos químicos, mostrados no diagrama 

(A) mostraram que foram poucos os elementos que se mobilizaram na rocha transformada 

intermediária com relação à original. O único elemento que plota na região de ganho de massa 

foi o Sr, enquanto que os elementos que apresentaram perda de massa foram o Y, Mg, Sm e 

Nd mais a PF que apresentou uma pequena perda. O diagrama (B) comparando a rocha 

original (FJ-17) com a transformada final (FJ-16A) mostra que no domínio de mais alta taxa de 

deformação houve mobilização da maioria dos elementos. Na região de ganho de massa tem-

se apenas a PF enquanto que na região de perda de massa tem-se o K, Rb, Y, Sr, Na, Mg, Fe, 

Ca, Sm e Nd. 
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Figura 5.13 - (A) Gráfico isocon comparando a rocha original (FJ-17) com a transformada intermediária 
(FJ-17A). Reta isocon definida pelos elementos imóveis Al, Fe, Na, Zr, K, Ti, Rb, Si e Ca. (B) Gráfico 
isocon comparando a rocha original (FJ-17) com a transformada final (FJ-16A). Reta isocon definida 
pelos elementos imóveis Al, Zr, Ti e Si. 

 Nos dois diagramas, apesar das litologias apresentarem mudanças significativas 

texturais e composicionais, os elementos Al, Zr, Ti e Si em ambos os casos, diagramas (A) e 

(B), sempre se comportaram como imóveis. Os resultados de perda ou ganho de massa dos 

elementos calculados matematicamente pela Equação 5.6 de Grant (1986) encontram-se na 

Tabela 5.12 mostrada a seguir. 

5.7.4 - Discussões 

 Na área da mineralização da Fazenda Simpático, observou-se que a transformação da 

rocha original (ortognaisse) se dá para uma rocha milonitizada enriquecida em silimanita, 

muscovita e quartzo apresentando uma xistosidade proeminente. Esse é um exemplo clássico 

de uma transformação completa, onde na rocha transformada final não se observa nenhuma 

estrutura da rocha original. Os dados apresentados nos gráficos isocon da Figura 5.13 e na 

Tabela 5.12 estão resumidos na Figura 5.14. 

 Como se observa, no gráfico (A) da Figura 5.13 comparando a rocha original com a 

transformada intermediária (FJ-17 X FJ-17A), muitos elementos plotam na região de elementos 

imóveis, a exceção do Sr que apresenta ganho de massa e do Sm, Nd, Mg e Y mais a PF que 

perderam massa. Ao contrário o que se observa no gráfico (B) comparando a rocha original 

com a transformada final (FJ-17 X FJ-16A) a maioria dos elementos se mobilizaram para a 

região de perda de massa, com exceção do Ti, Si e Zr que permaneceram na região de 

elementos imóveis e da PF que apresentou um grande aumento com relação as rochas 

intermediária e original. 



Estudo Geoq. e Geocron. em ZC Mineralizadas em Au e Geocron. em Scheelita..Trindade, I.R./PPGG/UFRN86

Tabela 5.12 - Perda ou ganho dos elementos químicos (em %) ocorridas entre a rocha original 
e a rochas cisalhada hospedeira da mineralização da Fazenda Simpático. 

Elem\Am  FJ-17 X FJ-17A FJ-17 X FJ-16A 
SiO2 -8 8 
Al2O3 0 0 
Fe2O3 -1 -86 
CaO 10 -99 
MgO -24 -84 
Na2O -1 -83 
K2O -2 -50 
MnO -6 -100 
TiO2 -4 9 
P2O5 -6 -83 
PF -14 233 
Rb -6 -54 
Sr 22 -68 
Y -23 -68 
Zr -1 -1 
Sm -24
Nd -27

Legenda: Elem = Elemento; Am = Amostra; FJ-17A  =  RTint-1(Rocha Transformada intermediária); FJ-16A  = RT 
(Rocha Transformada final). 

As observações petrográficas da rocha transformada final da mineralização da Fazenda 

Simpático mostraram alguns aspectos comuns com as observadas na mineralização de Ponta 

da Serra, que é o enriquecimento em muscovita e quartzo e a ausência de feldspatos e biotita, 

minerais essenciais na rocha original, isso explica a saída do sistema de praticamente da 

maioria dos elementos químicos, incluindo o Sm e Nd. Uma particularidade é o 

desenvolvimento de minerais aluminosos como cianita, silimanita e cordierita e o 

desenvolvimento de rutilo, este associado a níveis quartzosos, mostrando que houve retenção 

de Al, Si e Ti no sistema. 

 Aqui novamente os minerais biotita e plagioclásio foram os que tiveram participação 

mais importante nas reações para a formação de muscovita e microclina  durante os processos 

de transformação da rocha original na transformadas intermediárias, predominando as reações 

R4, R8, R9, R10 e R12. Nos processos finais de transformação, com o consumo total da biotita 

e do plagioclásio, a microclina reage para a formação de  muscovita segundo a reação R14, 

nesse caso sem a participação de um fluido, e esta reage para a formação de aluminossilicatos 

através das reações R4 e R15, nesse caso com a participação de um fluido.

 Quanto ao comportamento dos elementos Sm e Nd, mostrado na Figura 5.13A, a 

exemplo do que ocorreu na mineralização de Ponta da Serra, mostra que ambos apresentou 

perdas de massa. A causa mais provável para esta perda de massa de ambos, também foi da 

participação da biotita e do plagioclásio  das reações para a formação de muscovita e 

microclina e da silimanita, com a liberação do Sm e Nd para a fase fluida. Também se observa 

que o Sm e o Nd sofrem perda de massa na mesma proporção, indicando que a razão Sm/Nd  

não foi modificada, como observado na mineralização de Ponta da Serra. 
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Figura 5.14 - Integração dos dados de perda e ganho de massa dos elementos químicos obtidos com os 
diagramas isocon das litologias da área da trincheira da mineralização de ouro da Fazenda Simpático. 
Rochas transformadas com relação à rocha original. 



CAPÍTULO 6 - ESTUDOS GEOCRONOLÓGICOS

Rb-Sr e Sm-Nd NAS MINERALIZAÇÕES

6.1 - Introdução 

 As mineralizações de scheelita de Brejuí e de ouro de São Francisco estão hospedadas 

nas Formações Jucurutu e Seridó respectivamente, esta última em zonas de cisalhamento D3

de idade Neoproterozóica. As idades das hospedeiras das mineralizações de scheelita e ouro 

ainda é motivo de discussões, não havendo consenso entre os pesquisadores, com os dados 

geocronológico indicando idades de ca. 1,9 Ga ou entre 0,8 e 0,6 Ga (ver Capítulo 3). 

 As mineralizações de ouro das áreas de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático estão 

hospedadas em zonas de cisalhamento D2 impressas em granitóides do tipo G1 de idade 

determinada pelos métodos U-Pb e Rb-Sr variando de 2,15 a 2,24 Ga. 

 A origem das mineralizações na Faixa Seridó, independente da idade das suas rochas 

hospedeiras, são creditadas a resultados de processos hidrotermais ligados às intrusões de 

granitóides em vários níveis crustais ocorridas no Neoproterozóico, segundo Legrand et al.

(1993), Luiz Silva (1995) e Silva (1997). Porém estes autores não realizaram estudos 

geocronológicos que confirmasse uma idade Neoproterozóica para estas mineralizações, 

sendo a mesma sustentada com base em observações de campo, como sua relação com 

zonas de cisalhamento D3 sin a tardi-brasiliana. 

 As rochas hospedeiras das mineralizações, como já identificado no capítulo anterior, 

sofreram importantes eventos deformacionais com participação de fluidos hidrotermais que 

provocaram transformações na mineralogia primária mobilizando alguns elementos, incluindo 

Rb, Sr, Sm e Nd. Este é um dos fatores que pode promover mudanças significativas nos 

constituintes mineralógicos das rochas hospedeiras, e das mineralizações contribuindo para a 

abertura  parcial dos sistemas isotópicos, trazendo assim, complicações para a determinação 

da idade admitida para os eventos mineralizantes/metamórficos ou mesmo das rochas 

hospedeiras.

 Os estudos geocronológicos Rb-Sr e Sm-Nd realizados nas rochas transformadas com 

a contribuição do estudo de mobilidade química, permitiram que se determinasse até que ponto 

o evento afetou o seu sistema isotópico, e se os dados obtidos nestas rochas refletem a idade 

da formação do minério ou de um dos eventos orogenéticos conhecidos. 
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6.2 - O método geocronológico Rb-Sr 

6.2.1 - Introdução 

 O Rb é um metal alcalino pertencente ao grupo IA, no ciclo geoquímico acompanha o K, 

sendo abundante em rochas ígneas ou meta-ígneas ácidas enriquecidas em muscovita, biotita, 

feldspatos potássicos e sedimentos pelíticos e seus correspondentes metamórficos. 

 O Sr é um elemento alcalino terroso pertencente ao grupo IIA , acompanha o Ca no 

ciclo geoquímico, ocorrendo principalmente em minerais portadores de Ca, como os 

plagioclásios, anfibólios, piroxênios, apatita e carbonatos de cálcio, sendo abundante em 

rochas ígneas básicas, sedimentos carbonáticos e seus equivalentes metamórficos. Ao 

contrário do Rb,  ocorre em baixas concentrações nas micas e nos feldspatos potássicos. 

 O método geocronológico Rb-Sr foi utilizado pela primeira vez, na determinação de 

idades em lepidolita da Silver Mine, Canadá (Mattauch 1937, Strassman e Walling 1937). O 

desenvolvimento do método teve impulso na década de 50, com a utilização do espectrômetro 

de massa para determinação quantitativa do 87Rb e 87Sr. O método parte do princípio de que o 

isótopo radioativo instável ou nuclídeo pai 87Rb se desintegra formando o isótopo radiogênico 

estável ou nuclídeo filho 87Sr* , segundo a reação  

87Rb 87Sr* + - +  +Q

onde, - = e-,  = antineutrino e Q = energia de decaimento. Pode-se obter duas idades com o 

método Rb-Sr, (i) a isocrônica com dados analíticos de rocha total, desde que as amostras 

sejam cogenéticas, e/ou minerais isolados, cuja equação é dada por 

(87Sr/86Sr)h = (87Rb/86Sr).(e t -1) + (87Sr/86Sr)i

onde h é a razão isotópica medida hoje, i é a razão isotópica inicial determinada pela 

interseção da reta isocrônica com o eixo Y,  é a constante de desintegração do elemento 

radioativo (cujo valor para o Rb é de 1,42 X 10-11 anos-1), t é o tempo transcorrido desde a 

formação do sistema até o momento da análise, e é a base do logaritmo natural e e t -1 a 

inclinação da reta isocrônica; (ii) a convencional, onde a razão isotópica inicial estimada, é 

obtida através da equação geral do método Rb-Sr,  

t = 1/  ln [1 + (87Sr/86Sr)h - (87Sr/86Sr)i/(87Rb/86Sr)i].

 A idade obtida através do método isocrônico normalmente é mais confiável do que a 

idade convencional, por não depender da escolha da razão inicial das rochas analisadas. 
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Porém, nem sempre os pontos se alinham de forma a definir a melhor reta calculada por 

regressão linear dentro dos erros experimentais (Brooks et al. 1972), sendo denominada de 

errócrona. Para se distinguir uma isócrona de uma errócrona é usado um índice calculado 

estatisticamente, proposto por McIntyre et al. (1966), que define o grau de espalhamento dos 

pontos experimentais em relação à melhor reta, conhecido como Mean Square of Weighted 

Deviated, (MSWD). Um alinhamento perfeito é aquele no qual o valor do MSWD é igual a zero 

para um número de pontos analisados igual ou superior a três. 

 Segundo Kawashita et al. (1990) se a estimativa dos erros analíticos são bem 

conhecidas e baseadas em um número muito grande de análises, os níveis de corte (nível de 

confiança de 95%) convenientes para se distinguir isócrona de errócrona é quando o valor do 

MSWD, de acordo com o número de amostras analisadas, não ultrapassa o nível de corte. Os 

valores máximos de MSWD relativo ao número de amostras encontram-se na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 - Valores máximos (VM) do MSWD para se diferenciar isócrona de errócrona de acordo com 
o número de amostras analisadas segundo Snelling (1976).  

No de Pontos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
VM do MSWD 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,91 1,83 

6.2.2 - O método geocronológico Rb-Sr em rochas metamórficas e o seu uso na história 
evolutiva das rochas 

 Para se obter idades significativas para uma rocha pelo método Rb-Sr parte-se das 

premissas de que: (i) não houve perda ou ganho de nuclídeos pais e filho durante um evento 

sofrido pela rocha a não ser através do decaimento expontâneo do nuclídeo pai, (ii) a meia vida 

do nuclídeo pai tem que ser conhecida com exatidão (iii) a quantidade inicial de átomos do 

elemento filho seja conhecida, ou possa ser calculada e (iv) o intervalo de tempo da formação 

do mineral ou rocha tem que ser pequeno quando comparado com a idade real. 

 Patel et al. (1999) observaram diferenças nas respostas do sistema Rb-Sr durante o 

metamorfismo regional com relação ao metamorfismo de contato em rochas metapelíticas. 

Rochas metassedimentares submetidas a metamorfismo de temperaturas elevadas com um 

grande envolvimento de fluidos, facilitam a re-homogeneização isotópica do Sr. As mais 

importantes mudanças nos parâmetros geoquímicos do Rb e Sr, podem ocorrer através de um 

grande volume da crosta submetida a condições metamórficas, como resultado das trocas 

isotópicas provocadas por fluidos hidrotermais (Bickler et al. 1988).  

 Cameron et al. (1981) discutindo o espalhamento dos pontos fornecidos por análises de 

rocha total em terrenos metamórficos, atribui tal problema possivelmente a (i) falta de igualdade 

regional de 87Sr e 86Sr, (ii) equilíbrio isotópico local de Sr em um ou mais evento de idades 

posteriores, (iii) o comportamento de Rb e Sr na abertura do sistema, resultando em perda ou 
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ganho de Rb e/ou Sr em toda unidade rochosa e (iv) inclusões de rochas de idades primárias 

diferentes.

 Alguns dos fatores que podem afetar as razões Rb/Sr, promovendo rejuvenescimento 

isotópico significativo e conseqüentemente influenciando nos resultados das idades foram 

discutidos por Jardim de Sá (1994), tendo sido citado como um dos mais efetivos, os processos 

de recristalização dinâmica dos constituintes mineralógicos da rocha, com formação de um 

fabric penetrativo ou interação com fluidos. 

O estudo isotópico Rb-Sr juntamente com outras técnicas pode ser de grande valia na 

elucidação da história geotectônica, estrutural e petrogenética de uma unidade rochosa. As 

razões 87Sr/86Sr inicial (Ri) e Rb/Sr de uma rocha podem ser indicativas de sua fonte. Rochas 

mantélicas possuem baixa razão inicial 87Sr/86Sr, com os valores inferiores a 0,704 e razões 

Rb/Sr em torno de 0,025. Já as rochas crustais apresentam altas razões iniciais 87Sr/86Sr, com 

os valores em rochas graníticas ficando entre 0,704 e 0,710, as razões Rb/Sr em alguns 

granitos da crosta continental podem chegar a 1,700.  

6.3 - Estudo geocronológico Rb-Sr das rochas hospedeiras da mineralização de 
São Francisco 

6.3.1 - Resultados analíticos 

 Os estudos geocronológicos Rb-Sr na mineralização aurífera de São Francisco foram 

realizados na rocha original, e nas rochas transformadas cisalhadas hospedeiras da 

mineralização. Foram analisadas 08 amostras de rocha total, sendo 02 (MFG-06 e MFG-07) do 

biotita granada xisto (rocha original) e 06 das rochas transformadas (SF-02, MFG-02A, MFG-

02B, MFG-14D, MFG-14E e MFG-14F). Os resultados analíticos para confecção dos diagramas 

isocrônicos das Figuras 6.1 e 6.2, são apresentados na Tabela 6.2. Os principais aspectos 

petrográficos das rochas analisadas foram apresentados no Capítulo 4. 

6.3.2 - DIAGRAMAS  ISOCRÔNICOS

 Para os estudos geocronológicos das litologias da mineralização de São Francisco, 

inicialmente procurou-se utilizar todas as amostras juntas, sem se preocupar com suas 

características texturais e composicionais como mostrado nos diagramas A e B da Figura 6.1. 

Em seguida, procurou-se estudar apenas as amostras da rocha denominada de transformada 

final separadamente como visto na Figura 6.2 (diagramas A e B), e com isso analisar os 

resultados obtidos com relação a mobilização dos elementos Rb e Sr na rocha original e nas 

transformadas.
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Tabela 6.2 - Dados analíticos de Rb-Sr das amostras da mineralização aurífera de São Francisco. O erro 
das medidas é de 2-sigma. 

Amostra Rb (ppm) Sr (ppm) 87 Rb/86 Sr Erro 87 Sr/86 Sr Erro Ri (0,6 Ga)
MFG-06 (RO) 74,2 178,6 1,2030 0,033 0,716425 0,000071 0,70613 
MFG-07 (RO) 82,0 166,5 1,4258 0,039 0,713796 0,000071 0,70160 

MFG-14D (RTint) 106,5 112,9 2,7355 0,076 0,731144 0,000073 0,70774 
SF-02 (RTf) 82,0 297,5 0,7980 0,022 0,714326 0,000071 0.70750 

MFG-02A (RTf) 62,9 184,3 0,9881 0,027 0,714448 0,000071 0,70599 
MFG-02B (RTf) 64,7 143,4 1,3067 0,036 0,718125 0,000071 0,70694 
MFG-14E (RTf) 101,8 92,1 3,2061 0,089 0,733510 0,000073 0,70608 
MFG-14F (RTf) 112,5 216,9 1,5023 0,042 0,719110 0,000071 0,70626 

Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária; RTf = Rocha Transformada final. 

Figura 6.1 - (A) Diagrama isocrônico para rocha total das litologias da mineralização de São Francisco 
definindo uma errócrona com 08 amostras. (B)  Diagrama isocrônico para rocha total das litologias da 
mineralização de São Francisco com a exclusão da amostra MFG-07 definindo uma errócrona com 7 
amostras. 

 Na construção do diagrama (A) da Figura 6.1, com todas as amostras das litologias da 

mineralização de São Francisco, como se observa, obtém-se uma idade de 649  19 Ma com 

razão inicial de 0,70543, porém com MSWD muito elevado para 08 amostras. O MSWD 

elevado é provocado pela amostra MFG-07, que apesar de pertencer ao mesmo domínio da 

amostra MFG-06, apresenta uma razão 87 Sr/86Sr mais baixa, talvez em função da sua 

localização próxima ao contato com a zona de cisalhamento São Francisco (ver Figura 4.3), 

seu sistema Rb/Sr tenha sido afetado, ou ainda problemas relativos a preparação e análise da 

amostra.

 Para a confecção do diagrama (B) da Figura 6.1, optou-se pela exclusão da amostra 

MFG-07, e aqui, a idade obtida foi mais baixa caindo para 596  17 Ma com MSWD caindo 

para 6,66, valor bem menor do que o anterior, mas ainda assim, um valor acima do nível de 

corte, caracterizando-se estatisticamente como uma errócrona. 
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Figura 6.2 - (A) Diagrama isocrônico para rocha total do silimanita muscovita xisto feldspático da 
mineralização de São Francisco (Rocha transformada final) definindo uma errócrona com 05 amostras 
(B) Diagrama isocrônico para rocha total do silimanita muscovita xisto feldspático da mineralização de 
São Francisco, com a exclusão da amostra MFG-02A, definindo uma isócrona com 04 amostras. 

 Na construção dos diagramas (A e B) da Figura 6.2, procurou-se plotar as amostras das 

rochas submetidas às mesmas condições durante o evento de deformação associada com 

hidrotermalismo. Para isso só foram utilizadas amostras do silimanita-muscovita xisto 

feldspático, que é a rocha transformada final. Como se observa no diagrama isocrônico (A) da 

Figura 6.2 define uma idade de 569 ± 20 Ma, com MSWD, mais elevado do que o nível de 

corte. A imperfeição do alinhamento dos pontos foi provocado pela presença da amostra MFG-

02A, provavelmente em função de petrograficamente ela se mostrar menos transformada do 

que as outras representantes da rocha transformada final. 

  Para a construção do diagrama (B), optou-se por excluir a amostra MFG-02A, com isso 

os pontos definiram um bom alinhamento com uma idade de 554  19 Ma com MSWD inferior 

ao nível de corte, caracterizando estatisticamente uma isócrona. Mas é importante que se 

observe, que nos dois diagramas, a amostra MFG-14E encontra-se isolada das demais em 

função de sua razão 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr ser mais elevada. Portanto as idades em ambos os 

diagramas estão condicionadas pela amostra MFG-14E.

6.3.3 - Discussões 

 Na mineralização aurífera de São Francisco, os resultados das análises isotópicas de 

Rb e Sr, definiram algumas idades como visto nas Figuras 6.1 e 6.2. Nos diagramas da Figura 

6.1, como se pode observar, as 8 amostras plotadas no diagrama (A) definiram uma errócrona 

com  645  19 Ma, no diagrama (B), com a exclusão da amostra MFG-07 o valor da idade 

passou a ser de 596  17 Ma, mas ainda assim com valor acima do nível de corte para uma 

isócrona.

  No caso da Figura 6.2, com a utilização dos dados analíticos das amostras submetidas 

as mesmas condições durante o evento cisalhante, os diagramas definiram duas idades uma 

de 569  20 Ma com uma alinhamento ruim (diagrama A) e uma idade fornecida pela isócrona 
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do diagrama (B) de 554  19 Ma com um bom alinhamento dos pontos. Estas duas idades são 

semelhantes dentro do erro analítico. 

 Como foi visto no capítulo 5, os diagramas isocrônicos confirmaram a afinidade do Rb 

com o K e do Sr com o Ca no ciclo geoquímico, sendo estes elementos mobilizados durante o 

evento que gerou a rocha transformada final. Com o K e o Rb plotando na região de ganho de 

massa, enquanto que o Ca e o Sr plotam na região de perda de massa. Nota-se também que o 

Sr sempre apresenta uma perda, em percentual, relativamente maior do que o ganho em Rb.

 Os dados geocronológicos existentes para os xistos da Formação Seridó, indicam idade 

Neoproterozóica entre 750 e 600 Ma, pelo método U-Pb em zircões (Van Schmus 1995a). 

Cunha de Souza (1996) obteve idades Ar-Ar entre 579 e 555 Ma para o metamorfismo M3

atuante nos micaxistos da Formação Seridó. 

 Portanto, mesmo levando-se em consideração a mobilização do Rb e do Sr durante o 

evento, indicando um rejuvenescimento durante o cisalhamento, como mostrado nos 

diagramas isocrônicos das Figuras 6.1B e 6.2A e 6.2B, que fornecem idades inferiores a 600 

Ma, os valores obtidos de 554  19 Ma é compatível com a idade esperada para o 

cisalhamento que hospeda a mineralização de ouro de São Francisco. Como este 

cisalhamento foi gerado pela deformação D3, datada com base na idade dos granitóides 

sintectônicos tipo G3 em ca. 600 Ma. Os dados aqui obtidos é sugestivo de que nas rochas 

transformadas, em função da combinação da deformação com um fluxo contínuo de fluidos 

hidrotermais, pode ter ocorrido uma re-homogenização total do sistema isotópico Rb-Sr. Com 

isso os dados obtidos, nesse caso, pode ser interpretada como a idade do cisalhamento e/ou 

da mineralização.

6.4 - Estudo geocronológico Rb-Sr das rochas hospedeiras da mineralização de 
Ponta da Serra. 

6.4.1 - Resultados analíticos 

 Da mineralização de Ponta da Serra, foram analisadas um total de 13 amostras das 

áreas do garimpo e da trincheira. Sendo 06 amostras da área do garimpo com 04 da rocha 

original (ortognaisse) e 02 da transformada intermediária (ortognaisse cisalhado). Os dados 

analíticos utilizado na construção da Figura 6.3 são mostrados na Tabela 6.3. As amostras 

analisadas da área da trincheira, foram num total de 07 amostras, duas da rocha original 

(ortognaisse) e cinco das rochas transformadas intermediária e final (ortognaisse cisalhado e 

milonitos). Os dados analíticos usados na confecção da Figura 6.4 estão na Tabela 6.4. Os 

dados analíticos das amostras da rocha original MFG-22G e MFG-22H coletadas na área da 

trincheira, foram adicionadas as amostras MFG-22A, MFG-22B e MFG-22D da rocha original 

da área do garimpo serem cogenéticas. A amostra FJ-15  não foi usada nos diagramas 
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isocrônicos por apresentar uma razão 87Rb/86Sr muito baixa e (87Sr/86Sr)i a 2,0 Ga elevado, com 

relação as outras rochas originais, além de composicionalmente mostrar uma quantidade 

elevada de muscovita, que é um mineral típico da paragênese transformada.

Tabela 6.3 - Dados analíticos de Rb-Sr das amostras da área do garimpo. O erro das medidas é de 2-
sigma. 

AMOSTRA Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr Erro 87Sr/86Sr Erro Ri (2,0 Ga)
FJ-15 (RO) 91,4 386,1 0,6865 0,019 0,730598 0,000073 0,714611 

MFG-22A (RO) 74,2 297,5 0,7229 0,020 0,725559 0,000072 0,705383 
MFG-22B (RO) 81,8 336,6 0,7044 0,019 0,725716 0,000072 0,704306 
MFG-22D (RO) 83,5 332,8 0,7274 0,020 0,728538 0,000072 0,709382 

MFG-22E (RTint) 63,4 64,4 2,8645 0,080 0,765136 0,000076 0,68769 
MFG-22C RTint) 121,0 222,0 1,5823 0,044 0,742046 0,000074 0,697693 

     Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária.. 

Tabela 6.4 - Dados analíticos de Rb-Sr das amostras da área da trincheira da mineralização aurífera de 
Ponta da Serra. O erro das medidas é de 2-sigma. 

AMOSTRA Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr Erro 87Sr/86Sr Erro Ri (2,0 Ga)
MFG-22G (RO) 90,8 328,0 0,8025 0,020 0,727953 0,000072 0,700000 
MFG-22H (RO) 80,8 356,0 0,6578 0,012 0,724567 0,000072 0,706152 
FJ-14B (RTint) 170,4 233,1 2,1257 0,059 0,759101 0,000075 0,701538 
FJ-14C (RTint) 107,8 207,7 1,5090 0,042 0,757542 0,000075 0,714611 
FJ-14 (RTint) 129,1 180,5 2,0817 0,058 0,768129 0,000076 0,709228 
FJ-14A (RTf) 147,8 175,0 2,4601 0,068 0,776520 0,000077 0,708459 

MFG-22F (RTf) 205,3 97,6 6,1685 0,170 0,845360 0,000084 0,670766 
Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária; RTf = Rocha transformada final. 

6.4.1.1 - Diagramas isocrônico das rochas originais da área do garimpo e da trincheira 

 Para a confecção dos diagramas da Figura 6.3 optou-se por usar as amostras da rocha 

original que apresentaram razões iniciais 87Sr/86Sr em 2,0 Ga dentro de uma mesma faixa de 

valores e com os aspectos petrográficos  e composição mineralógica semelhante.  

Figura 6.3 - (A) Diagrama isocrônico para rocha total das rochas originais da área da mineralização de 
Ponta da Serra, com 05 amostras caracterizando uma errócrona. (B) Diagrama isocrônico para rocha 
total das rochas originais da área da mineralização de Ponta da Serra, com a exclusão da amostra MFG-
22D, definindo uma isócrona com 04 amostras. 
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 Como se observa no diagrama (A), a utilização das 03 amostras da rocha original da 

área do garimpo adicionado das 02 amostras da área da trincheira, obtém-se uma idade bem 

mais elevada do que a idade admitida para os granitóides do Complexo Caicó, com um valor 

de 2718  550 Ma, com um MSDW relativamente baixo, mas ainda acima do nível de corte. O 

erro apresentado é extremamente elevado além de um valor baixo para a razão inicial 87Sr/86Sr 

de 0,69823. 

 Em função da amostra MFG-22D ter sido coletada no contato da rocha original com a 

rocha cisalhada mineralizada, podendo ter sofrido mudanças no seu sistema isotópico Rb-Sr 

com relação a outras rochas originais devido o evento cisalhante, optou-se por excluí-la na 

confecção do diagrama (B), a idade obtida baixou para 1621  280 Ma e razão inicial 87Sr/86Sr 

de 0,70917, com os pontos definindo um bom alinhamento caracterizado por um MSWD de 

0,55 ficando abaixo do nível de corte. Apesar da razão inicial compatível para estas rochas e 

do bom alinhamento dos pontos, o erro de 280 Ma, ainda muito elevado, e uma idade que não 

tem correlação com nenhum evento conhecido para a área, invalidam a idade obtida. 

6.4.1.2 - Diagramas isocrônicos das rochas transformadas da área da trincheira 

 Para a área da trincheira, na construção dos diagramas da Figura 6.4, procurou-se 

utilizar as amostras que apresentaram aspectos texturais e composicionais modificados em 

relação as amostras da rocha original.  Portanto, se usou apenas as amostras transformadas 

intermediária e final. 

Figura 6.4 - (A) Diagrama isocrônico para rocha total das rochas cisalhadas da área da trincheira da 
mineralização de Ponta da Serra, definindo uma errócrona com 05 amostras. (B) Diagrama isocrônico 
para rocha total das rochas cisalhadas da área da trincheira da mineralização de Ponta da Serra com a 
exclusão da amostra FJ-14B, definindo uma isócrona com 04 amostras. 

 Na Figura 6.4, observando-se o diagrama (A), a idade fornecida é de 1409  52 Ma com 

o MSWD muito elevado indicando a imperfeição no alinhamento dos pontos, portanto 
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caracterizando uma errócrona. As observações petrográficas da amostra FJ-14B mostraram 

que a mesma é a menos transformada, sendo classificada como rocha transformada 

intermediária-1, conforme visto nos Capítulos 4 e 5. Por isso na construção do diagrama (B)

optou-se por sua exclusão e a idade obtida agora foi de 1325  47 Ma com o MSWD 

caracterizando estatisticamente uma isócrona. Nota-se que a razão inicial de 87Sr/86Sr de 

0,72441 e 0,72897 nos diagramas (A e B) são relativamente elevadas comparadas à da rocha 

original.

 Novamente aqui, como na mineralização de São Francisco, a inclinação da isócrona 

está condicionada pelo espalhamento de um ponto com relação aos outros, neste caso da 

amostra MFG-22F. As idades obtidas na mineralização de Ponta da Serra, é aparentemente, 

desprovida de significado geológico. 

6.5 - Estudo geocronológico Rb-Sr das rocha hospedeiras da mineralização da 
Fazenda Simpático 

6.5.1 - Resultados analíticos 

 A mineralização da Fazenda Simpático a exemplo da mineralização de Ponta da Serra, 

também está hospedada em rochas miloníticas que tem como rocha original, ortognaisses de 

composição tonalítica a granodiorítica pertencente ao embasamento da Faixa Seridó, 

correlacionados aos granitóides G1 de Jardim de Sá et al. (1981).

 Da área da mineralização da Fazenda Simpático foram analisadas 05 amostras sendo 

01 da rocha original (ortognaisse), 02 da intermediária menos transformada (ortognaisse com 

muscovita) e 02 da intermediária mais transformada (muscovita quartzito tectônico com 

cordierita). Os resultados analíticos usados na construção do diagrama da Figura 6.5 são 

mostrados na Tabela 6.5.

Tabela 6.5 - Dados analíticos de Rb-Sr das amostras da mineralização aurífera de Fazenda Simpático. 
O erro das medidas é de 2-sigma. 

AMOSTRA Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr Erro 87 Sr/86Sr Erro Ri (2,0 Ga)
FJ-17 (RO) 134,2 235,4 1,6569 0,046 0,753403 0,000075 0,705383 

FJ-17A (RTint) 134,6 305,4 1,2804 0,035 0,749105 0,000074 0,716764 
FJ-16G RTint) 201,9 323,5 1,8093 0,050 0,728101 0,000072 0,676930 
FJ-16B (RTf) 8,30 16,0 1,5038 0,042 0,727618 0,000072 0,689234 
FJ-16A (RTf) 63,6 78,2 2,3675 0,066 0,769853 0,000076 0,703076 

Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária; RTf = Rocha transformada final. 

6.5.2 - Diagrama isocrônico  

 As 05 amostras analisadas da mineralização da Fazenda Simpático são todas de 

características texturais e/ou composicionais distintas, mesmo as coletadas numa mesma faixa 

de rocha. A amostra classificada como rocha transformada intermediária-1 se diferencia da 
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original por apresentar uma maior quantidade de muscovita e microclina com relação a rocha 

original. A rocha classificada como transformada intermediária-2 apresenta um alto percentual 

de cristais de cordierita (ver Capítulo 4), causando um enriquecimento em alumínio.  

 As rochas representantes da faixa de rocha transformada final, também apresentam 

diferenças quanto a composição, com a FJ-16B se diferenciando da FJ-16A por se constituir 

essencialmente por quartzo, com quantidade subordinada de muscovita. 

 Em função destas características, os resultados analíticos destas amostras, quando 

plotados em um diagrama isocrônico não definiu nenhuma isócrona; apenas quando se utilizou 

as amostras FJ-17, FJ-17A e FJ-16A conseguiu-se obter a errócrona mostrada na Figura 6.5.  

 Como se observa na Figura 6.5, com a utilização de amostras das 03 faixas de rochas 

transformadas num mesmo diagrama isocrônico a idade obtida foi de 1335  92 Ma, com um 

MSWD de 7,39 definindo estatisticamente uma errócrona. A razão (87Sr/86Sr)i de 0,723672 

obtida é muito elevada para estas rochas. A idade obtida com estas 03 amostras, em função da 

utilização de rochas submetidas a condições de deformação e metamorfismo diferentes, não é 

indicativa de eventos geológicos.    

Figura 6.5 - Diagrama isocrônico para rocha total das litologias da mineralização de Fazenda Simpático, 
definindo uma errócrona com 3 amostras. 

6.6 - Discussões dos resultados geocronológicos Rb-Sr nas mineralizações de 
Ponta da Serra e da Fazenda Simpático. 

6.6.1 -  Mineralização de Ponta da Serra 
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 Os estudos petrográficos integrados com os de mobilidade química, realizados na 

mineralização aurífera de Ponta da Serra, mostraram que durante o evento de transformação a 

que foram submetidas as litologias nas zonas de cisalhamento da área do garimpo e da área 

da trincheira, foram gerados minerais como muscovita e microclina, e para que estes minerais 

se formem é necessário a adição de K no sistema. Outra observação importante é a 

participação do plagioclásio para formação dos referidos minerais, liberando Ca e Na para a 

fase fluida.  

 O comportamento dos elementos Rb e Sr durante o evento cisalhante ocorrido na 

mineralização de Ponta da Serra na área do garimpo já foi mostrado nas Figuras 5.7 e 5.8 

reunidos na Tabela 5.8, onde está demonstrado que tanto o Rb quanto o Sr mostraram um alto 

percentual de mobilidade quando se comparam os valores nas rochas intermediárias cisalhada 

com relação as rochas originais. Em todos os casos o Rb sempre apresenta ganho de massa e 

o Sr perda de massa.

 Para a confecção do diagrama (A) da Figura 6.3, utilizou-se as rochas MFG-22A, MFG-

22B, MFG-22D da área do garimpo adicionado da amostras MFG-22G e MFG-22H da área da 

trincheira, todas representantes da rocha original. A idade obtida por uma errócrona foi de 2718 

 550 Ma. A idade bem mais elevada do que a admitida para os granitóides G1 e um erro muito 

grande invalidam esse resultado. Com a exclusão da amostra MFG-22D do diagrama (B) a 

idade de 1621  280 Ma com um erro muito elevado também é invalidada. 

 Os dados obtidos com as rocha originais sem correlação com a idade admitida para a 

mesma ou de um dos eventos orogenéticos conhecidos, estão refletindo o comportamento do 

Rb e do Sr, que mesmo antes do evento cisalhante que afetou a rocha original, já tinham sido 

remobilizados no evento D1 ou D2.

 Para as rochas da trincheira de Ponta da Serra, os estudos de mobilidade química, 

mostraram que em todos os casos de comparação entre a rocha original com as transformadas 

e da transformada intermediária com a transformada final, o Rb sempre apresenta ganho de 

massa enquanto o Sr perda. Esse comportamento tanto pode ser creditado ao 

desaparecimento ou redução de sítios que retém Sr como o plagioclásio, enquanto que o Rb foi 

retido na rede cristalina da muscovita, ou ainda à introdução de um fluido com razão Rb/Sr 

extremamente elevada promovendo mudanças significativas na composição isotópica dos 

milonitos com relação a rocha original. Estas podem ter sido as causas mais prováveis para a 

idade do milonito, de 1409  52 Ma e de 1325  47 Ma, bem mais baixa do que a idade do 

granitóide G1, sua rocha original. 

6.6.2 - Área da mineralização da Fazenda Simpático 

 Na área da ocorrência da Fazenda simpático, não se obteve nenhuma isócrona que 

fornecesse uma idade coerente com a dos granitóides G1, tido como correlacionável a rocha 
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original da mineralização. Com a utilização de três amostras obteve-se uma idade de 1335  92 

Ma com um MSWD caracterizando uma errócrona. O problema é que as amostras plotadas e 

que definiram o melhor alinhamento dos pontos são de faixas de rochas diferentes quanto ao 

nível de transformação (ver capítulo 4). Com isso a reta obtida pode ser interpretada como uma 

reta de mistura sendo esta idade desprovida de significado geológico. 

 Como observado, no capítulo 5 (Fig. 5.13A), os elementos K e Rb num primeiro estágio 

de transformação sofrida pela encaixante da mineralização, se comportam como elementos 

imóveis. Ja o Ca juntamente com o Sr ganharam massa. Quando se observa a Figura 5.13B, 

praticamente todos os elementos foram mobilizados na rocha transformada final com relação 

ao rocha original, com o Rb e o Sr sofrendo uma perda considerável. Esse comportamento é 

creditado ao desaparecimento de minerais que retém Rb e Sr na transformação da rocha 

original para a transformada final, como foi o caso de biotita, microclina e plagioclásio, sendo 

essa a principal causa para a perturbação do sistema isotópico na rocha transformada final. 

 Estes foram os principais fatores também observados na mineralização de Ponta da 

Serra, levando-se a concluir que mesmo que se contasse com um número de análises maior 

das rochas da mineralização da Fazenda Simpático, o resultado final não seria muito diferente 

do resultado obtido na mineralização de Ponta da Serra, já que ambas estão inseridas no 

mesmo contexto geológico. 

 Pelo que se observou nas mineralizações de ouro, com relação a utilização do método 

geocronológico Rb-Sr, a mineralização de São Francisco, hospedada em micaxisto da 

Formação Seridó, apresentou uma idade correlacionavel ao evento D3 responsável pela 

geração das zonas de cisalhamento mineralizada em ouro, enquanto que os resultados 

apresentados nas mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático não tem ligação 

com nenhum dos eventos orogenéticos conhecidos. 

 As causas mais prováveis para que o sistema isotópico Rb-Sr tenha, aparentemente, 

sido re-homogenizado nos micaxisto e apenas rejuvenescido nos ortognaisses podem ser 

creditadas a: (i) diferenças de propriedades reológicas entre os micaxistos e os ortognaisses o 

que facilitaria a lixiviação do Rb e do Sr promovendo re-homogenização total no sistema, (ii) 

melhor xistosidade dos micaxisto possibilitaria um fluxo contínuo de fluidos de temperatura 

elevada, promovendo uma recristalização dinâmicas mais intensa nestas rochas. Com isso 

facilitando uma re-homogenização total do sistema Rb-Sr (iii), geração de assembléias de 

minerais transformados com capacidade de reter os elementos Rb e Sr após a abertura do 

sistema. As observações petrográficas mostram que na faixa de rocha transformada da 

mineralização de São Francisco se formaram minerais como biotita e plagioclásio que 

normalmente tem capacidade de reter Rb e Sr. Enquanto que nas mineralizações de Ponta da 

Serra e da Fazenda Simpáticos os minerais biotita e plagioclásio desaparecem na faixa de 
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rocha transformada final e (iv) diferenças composicionais entre os fluidos circulantes que 

interagiram com as rochas encaixantes das mineralizações. 

 Portanto, a atuação conjunta destes fatores pode ter determinado a abertura do sistema 

Rb-Sr com re-homogenização total nos micaxistos encaixantes da mineralização de São 

Francisco e apenas rejuvenescimento nos ortognaisses das mineralizações de Ponta da Serra 

e da Serra de Simpático. 

6.7 - O método geocronológico Sm-Nd 

6.7.1 - Introdução 

 O uso do método de datação geocronológica Sm-Nd teve início e desenvolvimento na 

década de 70, a partir de estudos de meteoritos (Lugmair et al. 1975), e rochas lunares 

(Lugmair 1974, Nakamura et al. 1976). É um método particularmente ideal para a datação de 

rochas antigas (pré-cambrianas), especialmente rochas ígneas básicas e ultrabásicas, pois 

nestes casos os métodos Rb-Sr e U-Pb não são indicados em  função da baixa razão Rb/Sr e 

da pouca, ou nenhuma quantidade de zircão nestas rochas.  

 O isótopo de samário (147Sm) é radioativo decaindo para o isótopo estável de neodímio 

(143Nd) pela emissão de partículas alfa ( ), através da reação: 

147Sm 143Nd + .

6.7.2 - Idade isocrônica 

 Segundo Dickin (1995), considerando o decaimento do 147Sm em um dado sistema, 

rocha ou mineral, sua idade é determinada pela equação: 

143Nd = 143Ndi + (147Sm) (e t - 1) 

onde i é a abundância inicial e t a idade do sistema, sendo conveniente dividir ambos os 

membros pelo 144Nd, que é o segundo isótopo mais abundante, obtendo-se a equação do 

diagrama isocrônico, 

(143Nd/144Nd) = (143Nd/144Nd)i + (147Sm/144Nd) (e t - 1). 

 O samário e o neodímio são elementos terras raras que possuem raio iônico e número 

atômico muito próximos, 62 e 60 respectivamente, e mesma valência (carga +3). Estas 

propriedades fornecem um caráter de elementos praticamente isoquímicos, fazendo com que 
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ambos caminhem juntos no ciclo geoquímico resultando em razões Sm/Nd pouco 

diferenciadas, normalmente variando de 0,10 a 0,37 em rocha total e nos diferentes minerais 

constituintes das rochas. As razões Sm/Nd pouco diferenciadas, faz com que os valores de 
143Nd/144Nd e de 147Sm/144Nd quando plotados no diagrama isocrônicos, formem uma nuvem de 

pontos localizados próximos uns dos outros dificultando o traçado de uma reta, sendo com isso 

a idade obtida desprovida de segurança.  

 Pode-se superar este problema usando-se dados isotópicos de rocha total combinada 

com alguns de seus constituintes minerais, principalmente granadas e clinopiroxênios, que 

possuem uma razão Sm/Nd elevada obtendo-se a chamada isócrona interna. Com isso, os 

valores 143Nd/144Nd e de 147Sm/144Nd obtidos pela análise de um destes minerais provoca um 

espalhamento de seu ponto no diagrama possibilitando que se construa uma reta isocrônica, 

unindo-se os pontos plotados das análises de rocha total com o do mineral isolado. 

6.7.3 - Idades modelo e o parâmetro Nd

  A metodologia Sm-Nd além de utilizada na datação geocronológica, também é 

aplicada como um importante indicador petrogenético. A idade modelo pelo método Sm-Nd é 

calculada baseada no fato de que uma linha de evolução uniforme para a razão 143Nd/144Nd 

pode ser definida tanto para regiões de origem de crosta continental como de crosta oceânica 

basálticas (DePaolo e Wasserburg 1976). 

 Dois modelos de evolução isotópica de Nd para o manto superior são usados: TCHUR e

TDM, (i) a primeiro é baseada na razão Sm/Nd que é idêntica com as de um reservatório comum 

de condritos (CHUR - Chondritic Uniform Reservoir) e (ii) o segundo numa evolução isotópica 

de Nd no manto empobrecido DM (Depleted Mantle). Ambas podem ser calculadas pela 

regressão da razão 143Nd/144Nd das amostras analisadas para encontrar a época na qual estas 

idades são iguais ao CHUR ou DM ou pela fórmula geral dado por: 

T(X) = 1/  ln[1 + (143Nd/144Nd)Am /(147Sm/144Nd)Am - (143Nd/144Nd)X/(147Sm/144Nd)X

onde X pode ser o valor atual de CHUR ou DM, Am é a amostra e  a constante de 

desintegração do 147Sm para 144Nd. O valor de Sm = 6,54 x 10-12 anos-1, os valores das 

constantes de (143Nd/144Nd)X e de (147Sm/144Nd)X são mostrados na Tabela 6.6 abaixo. 

 DePaolo (1981) sugeriu um parâmetro de normalização para amostras de diferentes 

idades denominado de epsilon neodímio ( Nd)

Tabela 6.6 - Constantes 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd para CHUR e DM atuais. (Extraído de Sato et al. 
1995.
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 O parâmetro Nd consiste basicamente na comparação da razão 143Nd/144Nd da amostra 

estudada para a época de sua formação ( t
CHUR), ou de seu valor atual ( 0

CHUR) com um 

reservatório condrítico uniforme padrão (CHUR) na mesma época (t ou t = 0), que seria 

representativo da terra global. Segundo Sato (1998), se na época de cristalização da rocha o 

magma parental tinha uma razão 143Nd/144Nd mais elevada que o condrito, o valor de Nd será 

positivo, implicando que a fonte seria o manto superior. Se o magma parental possuía uma 

razão 143Nd/144Nd menor que a do condrito, o valor de Nd é negativo implicando que o magma 

seria de origem crustal. 

(143Nd/144Nd)
(CHUR)Atual

(143Nd/144Nd)
(DM)Atual

(147Sm/144Nd) 
(CHUR)Atual

(147Sm/144Nd) 
(DM)Atual

Referência 

0,511847*  0,1967  1 
0,512638**  0,1967  2 
0,512636***  0,1936  3 

0,51262  0,1967  4 
 0,513114  0,222 5 

Legenda: (*) = valor normalizado com 146Nd/144Nd = 0,724134, (**) 146Nd/144Nd = 0,7219 e (***) = meteorito Juvina. 
Referências: DePaolo (1988); Hawkesworth (1984); Calson e Lugmair (1981); Jacobsen e Wasserburg (1984); Ben 
Othman et al. (1984) e Mirchard et al. (1985).

6.7.4 - Utilização do método Sm-Nd

 O método geocronológico Sm-Nd pode ser usado como complementar do método Rb-

Sr, uma vez que permite a datação de rochas ultramáficas e da diferenciação entre processos 

de fusão parcial de crosta continental inferior empobrecida e de diferenciação mantélica, onde 

os isótopos de Sr não são muito apropriados (Sato 1998). Esta metodologia também vem 

sendo utilizada para determinação de idades de formação de mineralizações relacionadas a 

metassomatismo e alterações hidrotermais (Corey e Chatterjee 1990, Darbyshire et al. 1996). A 

obtenção de idades isocrônicas nos minerais de minérios formados por processos hidrotermais, 

se dá em função da razão Sm/Nd ser alta e variável nos fluidos mineralizantes relacionados a 

estágios magmáticos tardios, portanto ao se datar paragêneses de minerais geradas por um 

evento mineralizante também se estará datando a idade da época de formação das 

mineralizações.

6.8 - Estudo geocronológico Sm-Nd das rochas calciossilicáticas da mina 
scheelitífera de Brejuí 

6.8.1 - Introdução 

 Para estudos geocronológicos, foram realizados análises em rocha total e em seus 

minerais separados, com o objetivo de se obter isócronas internas que definam as idades de 
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formação de ambas as paragêneses, a de alta e baixa temperatura. Os minerais analisados 

foram diopsídio, granada, anfibólio, vesuvianita, epidoto, calcita e scheelita. Os resultados 

analíticos encontram-se nas Tabelas 6.7 e 6.8. A indicação de qual das paragêneses 

pertencem os minerais epidoto, calcita e scheelita é dificultada porque existe superposições 

destes minerais em todas as associações (ver Fig. 4.2 no Capítulo 4). Por este motivo optou-se 

por construir diagramas isocrônicos utilizando os dados de RT-minerais da paragênese de alta 

temperatura (Fig. 6.6), RT-minerais da paragênese de baixa temperatura (Fig. 6.7) e RT-

minerais das paragêneses de alta e de baixa temperatura juntas (Fig. 6.8). 

Tabela 6.7 - Dados analíticos de Sm-Nd das amostras de rocha total (B1h) e minerais da paragênese de 
alta temperatura das rochas calciossilicáticas da mina Brejuí). O erro das medidas é de 1-sigma. 

Amostras Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd Erro 143Nd/144Nd Erro Nd (0,6 Ga) TDM (Ma)
B1h (RT) 4,49 22,74 0,119341 0,0012 0,511845 0,00005 -9,55 1920 
Granada 2,31 2,73 0,513061 0,0051 0,513527 0,00005   
Diopsídio 7,83 32,84 0,144209 0,0014 0,512079 0,00005   
Anfibólio 0,18 0,94 0,119036 0,0012 0,511893 0,00005   

Tabela 6.8 - Dados analíticos de Sm-Nd das amostras de rocha total (B1h) e minerais da paragênese de 
baixa temperatura das rochas calciossilicáticas da mina Brejuí). O erro das medidas é de 1-sigma. 

Amostras Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd Erro 143Nd/144Nd Erro Nd (0,6 Ga) TDM (Ma)
B1h (RT) 4,49 22,74 0,119341 0,0012 0,511845 0,00005 -9,55 1920 

Vesuvianita 3,02 12,44 0,146659 0,0015 0,512119 0,00005   
Epidoto 0,96 3,45 0,169066 0,0017 0,511997 0,00005   
Calcita 0,18 0,49 0,218317 0,0022 0,512249 0,00005   

Figura 6.6 - Diagrama isocrônico para rocha total (B1h) mais paragênese mineral de alta temperatura 
(Anf = anfibólio, Diop = diopsídio, Gd = granada), apresentando um MSWD abaixo do nível de corte para 
04 amostras. 
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Figura 6.7 - Diagrama isocrônico para rocha total (B1h) mais paragênese mineral de baixa temperatura 
(Vesuv = vesuvianita, Ep = epidoto, CC = calcita) com um MSWD de 4,83 acima do nível de corte para 
04 amostras.

Figura 6.8 - Diagrama isocrônico para rocha total (B1h) mais as paragêneses de altas e de baixa 
temperatura (Anf = anfibólio, Diop = diopsídio, Gd = granada, Vesuv = vesuvianita, Ep = epidoto, CC = 
calcita, com um MSWD acima do nível de corte para 07 amostras. 
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Na confecção das Figuras 6.7 e 6.8 que mostram os diagramas isocrônicos de RT-

paragênese de baixa temperatura e RT-paragêneses de alta e baixa temperatura juntas não se 

utilizou o mineral scheelita, pois nos 02 casos, quando se plota o ponto da scheelita o valor de 

MSWD aumenta sobremaneira caracterizando estatisticamente como errócronas. 

6.8.2 - Geocronologia de RT-paragênese de alta temperatura 

 A paragênese considerada de alta temperatura formada pelos minerais granada, 

diopsídio e anfibólio do tipo hornblenda ferro-pargasítica foi definida a partir da classificação 

proposta por Salim (1993), sendo o intervalo de temperatura proposto para sua formação entre 

450oC a 650oC. O diagrama apresentado na Figura 6.6 foi construído com a utilização dos 

dados analíticos apresentados na Tabela 6.7, da rocha total (B1h) e dos seus constituintes que 

fazem parte dos minerais da paragênese de alta temperatura.    

 A isócrona RT-minerais da paragênese de alta temperatura formada por granada 

diopsídio e anfibólio, fornece uma idade de 631  24 Ma e Ri de 0,51141 com um MSWD 

caracterizando um bom alinhamento dos pontos. 

6.8.3 - Geocronologia de RT-paragênese de baixa temperatura 

 A exemplo da escolha da paragênese anterior, também a paragênese de baixa 

temperatura foi escolhida a partir da classificação proposta por Salim (1993) com sua 

temperatura de formação estimada entre 380oC e 450oC. Na construção do diagrama 

apresentado na Figura 6.7 foi utilizado os dados analíticos da Tabela 6.8 da rocha total (B1h) e 

dos seus constituintes que fazem parte dos minerais da paragênese de baixa temperatura.

 A idade obtida para a associação de baixa temperatura, formada por RT- vesuvianita, 

epidoto, calcita, foi de 537  107 Ma e Ri de 0,51148. O MSWD maior do que nível de corte, 

caracteriza estatisticamente uma errócrona, embora esse valor seja relativamente baixo.

6.8.4 - Geocronologia de RT- paragêneses de alta e de baixa temperatura 

 Como já foi citado anteriormente, em função da superposição das paragêneses 

identificadas na rocha calciossilicática analisada (B1h) optou-se por construir o Diagrama 

isocrônico apresentado na Figura 6.8, com os dados apresentados nas Tabelas 6.7 e 6.8 e 

com isso observar se o resultado obtido é coerente com os obtidos com as paragêneses 

separadas.

 Como se observa no Diagrama isocrônico, os pontos de RT adicionadas aos das 

paragêneses de alta e baixa temperaturas juntas definiram um bom alinhamento como indica o 

baixo valor do MSWD, que é um pouco maior do que o nível de corte para 07 pontos. A idade 

obtida de 627  24 Ma com Ri de 0,51141 é compatível com a idade obtida no diagrama da 

Figura 6.6 com os minerais da paragênese de alta temperatura. Esta idade aparentemente 
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concordante, apresentada no diagrama da Figura 6.8, está fortemente influenciada pela 

granada, em função do seu ponto está localizado muito distante dos pontos da rocha total e 

dos minerais de ambas as paragêneses, nesse caso, a idade obtida não tem sentido, uma vez 

que se utilizou minerais formados em temperaturas e épocas distintas.  

6.8.5 - Discussões 

 A ocorrência de pelo menos dois eventos tectonometamórficos no ciclo brasiliano na 

Faixa Seridó já foram sugeridas por alguns autores entre eles McReath e Jardim de Sá (1979), 

Galindo (1981), Figueiredo (1992) e Cunha de Souza (1996). Jardim de Sá (1994) sugere um 

lapso de tempo na ordem de 80 a 100 Ma para o desenvolvimento do conjunto de estruturas D3

de idade Neoproterozóica. 

 Para o evento metassomático responsável pela mineralização scheelitífera do Seridó, 

também é atribuído pelo menos dois pulsos, um precoce responsável pela geração das rochas 

calciossilicáticas primárias ocorrido em uma temperatura de aproximadamente 600O C, e um 

tardio a uma temperatura inferior a 400o C, este último responsável pela geração das 

calciossilicáticas secundárias e pela precipitação da scheelita (Salim 1994a e Legrand et al.

1994a).

 Os dados fornecidos pelas análises isotópicas da rocha calciossilicática adicionadas 

aos das paragêneses de alta e de baixa temperaturas indicaram pelo menos três idades 

obtidas com os diagramas isocrônico das figuras 6.6, 6.7 e 6.8. 

 O diagrama isocrônico construído com os dados da RT-paragênese de alta temperatura 

(Fig. 6.6) forneceu um isócrona que definiu uma idade de 631  24 Ma. Quando se usou os 

dados da RT-paragênese de baixa temperatura como mostra o diagrama da Figura 6.7, obteu-

se uma errócrona que forneceu uma idade de 537  107 Ma, que apesar de apresentar um erro 

muito elevado, é compatível com a idade obtida por Cunha de Souza (1996) para o 

metamorfismo M3 no Grupo Seridó. 

 A idade TDM obtida com a amostra B1h foi 1,92 Ga com valor Nd em (0,6 Ga) de -9,55. 

A idade TDM não pode ser interpretada segundo Pattchet (1992), como uma idade 

geocronológica de um evento geológico, pois em geral, representa a época de extração do 

magma formador das rochas fontes a partir do manto, sendo utilizada principalmente para 

rochas ígneas. No caso específico das rochas calciossilicáticas, em função de sua gênese e 

dos eventos metassomáticos sofridos, esta idade não deve ser encarada como representativa 

da idade de suas rochas fontes.   

 Estas idades associadas com as observações petrográficas sugerem que houve um 

lapso de tempo entre os eventos hidrotermais responsáveis pelas formações das paragêneses 

de alta temperatura constituída pelos minerais granada, diopsídio e hornblenda ferro-

pargasítica, e a de baixa temperatura formada pela vesuvianita, epidoto e calcita (Hollanda et 

al. 1999). O primeiro evento responsável pela formação das calciossilicáticas primárias ocorreu 
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no início do ciclo brasiliano à aproximadamente 630 Ma, como sugerido pela idade obtida com 

a paragênese de alta temperatura, e o segundo evento no final deste ciclo à aproximadamente 

530 Ma, mesmo com esta última idade apresentando uma margem de erro considerável. Este 

dados corroboram a assertiva de que a Faixa Seridó sofreu os efeitos de pelo menos dois 

pulsos metamórficos no ciclo brasiliano. 

6.9 - Estudo geocronológico Sm-Nd das encaixantes das mineralizações auríferas 

6.9.1 - Introdução 

 O estudo geocronológico Sm-Nd, realizado nas encaixantes das mineralizações 

auríferas da Faixa Seridó, tem como meta principal, observar o comportamento destes 

elementos em rochas submetidas a eventos cisalhantes associados a percolação de fluidos 

hidrotermais externos, que provocaram mudanças significativas nos aspectos texturais e 

composicionais das rochas transformadas com relação a seus protólitos. 

 Foram analisadas um total de 08 amostras de rocha total, sendo 02 do micaxisto 

encaixante da mineralização de São Francisco e 06 dos ortognaisses encaixantes das 

mineralizações de Ponta da Serra e de Fazenda Simpático, cujos resultados estão nas tabelas 

6.9, 6.10 e 6.11. 

Tabela 6.9 - Dados analíticos de Sm-Nd das amostras da mineralização aurífera de São Francisco. O 
erro das medidas é de 1-sigma. 

Amostras Sm (ppm) Nd (ppm) 143Nd/144Nd 147Sm/144Nd Nd (0) Nd (0,6 Ga) TDM (Ga) 
MFG-06 (RO) 4,44 19,46 0,512397 0,1388 -4,70 -0,26 1,31 

MFG-14E (RTf) 4,83 22,33 0,512361 0,1315 -5,40 -0,40 1,26 
    Legenda - RO = Rocha Original;  RTf = Rocha transformada final. 

Tabela 6.10 - Dados analíticos de Sm-Nd das amostras da mineralização aurífera de Ponta da Serra. O 
erro das medidas é de 1-sigma. 

Amostras Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd Nd (0) Nd (2,0Ga) TDM (Ga)
MFG-22B (RO) 5,44 28,76 0,1150 0,511354 -25,02 -4,41 2,63 

MFG-22C (Rtint) 2,60 13,74 0,1151 0,511304 -26,02 -5,42 2,71 
MFG-22D (R0) 5,08 27,29 0,1132 0,511367 -24,79 -3,70 2,56 

Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária.

Tabela 6.11 - Dados analíticos de Sm-Nd das amostras da mineralização aurífera de Fazenda 
Simpático. O erro das medidas é de 1-sigma. 

Amostras Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd Nd (0) Nd (2,0Ga) TDM(Ga)
FJ-17 (RO) 5,25 29,30 0,1088 0,511230 -27,47 -5,25 2,65 

FJ-17A (RTint) 4,26 22,92 0,1129 0,511279 -26,51 -5,34 2,69 
FJ-16G (RTint) 0,58 3,18 0,1098 0,511229 -27,49 -5,52 2,68 

Legenda - RO = Rocha Original; RTint = Rocha Transformada intermediária.
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6.9.2 - Geocronologia nas litologias da mineralização de São Francisco. 

 As amostras analisadas da área da mineralização de São Francisco foram a MFG-06 

representante da rocha original, e a MFG-14E representante da rocha transformada final, com 

o objetivo de se observar até que ponto o Sm e Nd se mobilizaram durante o evento cisalhante 

como já foi visto no Capítulo 4, e conseqüentemente até onde o sistema isotópico Sm-Nd foi 

afetado.

6.9.3 - Geocronologia nas litologias da mineralização de Ponta da Serra. 

 Na área de Ponta da Serra, foram analisadas 02 amostras representantes da rocha 

original, as amostras MFG-22B e MFG22D e 01 da rocha intermediária a amostra MFG-22C, 

sendo esta a rocha cisalhada hospedeira da mineralização, cujos dados são apresentados na 

Tabela 6.10.

6.9.4 - Geocronologia nas litologias da mineralização da Fazenda Simpático. 

 Da área da mineralização da Fazenda Simpático foram analisadas as amostras  FJ-17 

como representante da rocha original, a amostra FJ-17A como representante da faixa de rocha 

intermediária menos transformada e a FJ-16G que representa a rocha transformada 

intermediária mais transformada cujos dados estão na Tabela 6.11. 

6.10 - Discussões 

6.10.1 - Introdução 

 Nos estudos geocronológicos Sm-Nd realizados nas mineralizações auríferas, a 

quantidade de amostras analisadas não foi suficiente para se obter espalhamento que 

fornecesse idades isocrônicas, sendo apresentados apenas as idade TDM das rochas 

analisadas de cada uma da áreas. A idade modelo (TDM), é tida como a idade de um manto que 

se fundiu para originar o magma parental ou protólito da rocha analisada para a datação pelo 

método Sm-Nd. Essa idade é obtida conhecendo-se as razões 147Sm/144Nd e de 143Nd/144Nd

que são as medidas no espectrômetro de massa e em seguida faz-se uma regressão até o 

intercepto com a curva de evolução isotópica de Nd em função do tempo geológico (Fig. 6.9), 

estabelecido para o manto empobrecido ou DM (DePaolo 1981, Nelson e Depaolo 1985, 

DePaolo 1988). 

 Em geral, se considera que o sistema isotópico Sm-Nd não sofre reequilíbrio por 

eventos termais mais recentes. Segundo Sato (1998) o Sm e o Nd são pouco solúveis em 

água, fazendo com que sejam resistentes aos processos de lixiviação e à alteração 

intempérica, mas segundo Corey e Chantterjee (1990), sob determinadas condições, certos 

fluidos, particularmente com Cl, podem remobilizar os ETR leves, entre os quais o Sm e o Nd, 
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no entanto, quando isso ocorre é mantida a razão Sm/Nd relativamente constante. Estudos 

recentes têm demonstrado que o sistema Sm-Nd não é tão fechado como normalmente se 

aceita, principalmente frente a eventos metamórficos com grande participação de fluidos 

hidrotermais (e.g. Tourpin et al. 1991, McCulloch e Black 1984, Black e McCulloch 1987, Frost 

e Frost 1995). 

6.10.2 - Mineralização de São Francisco  

 No caso da mineralização de São Francisco, as amostras analisadas foram a rocha 

original (MFG-06), que se trata de um granada-biotita xisto feldspático da Formação Seridó, e 

da rocha transformada final hospedeira dos veios mineralizados em ouro a MFG-14E que é um 

silimanita-muscovita xisto feldspático. Os aspectos petrográficos destas rochas foram 

discutidos no Capítulo 4 e mostraram que o evento cisalhante promoveu uma considerável 

mudança na composição e nos aspectos texturais na rocha transformada final com relação a 

original. Os estudos de mobilidade química, já mostrado no Capítulo 5, revelaram que o Sm e o 

Nd não foram mobilizados durante o processo de transformação (ver Figura 5.3A). Como se 

pode observar na Tabela 6.9, os valores de Nd (T) em 0,6 Ga, foram de -0,26 e -0,40, com 

idades TDM de 1,31 Ga e 1,26 Ga, respectivamente para as rocha original e transformada final. 

Estes dados, apesar da quantidade de amostras, são semelhantes aos obtidos por Van 

Schmus (1995) em amostras do xisto Seridó com valores de Nd (0,6 Ga) na faixa de -5 a 0, 

com correspondente idade TDM de 1.6 a 1.2 Ga. 

 Os dados obtidos com uso dos isótopos Sm e Nd no xisto não são suficientes para 

garantir ou descartar utilização do método geocronológico Sm-Nd na datação destas rochas, 

uma vez que os xistos são formados a partir de sedimentos com diversas fontes. Em geral se 

considera que as idades TDM obtidas nestas rochas, representa a uma idade mista das fontes 

erodidas para formação dos sedimentos. Portanto as idades TDM obtidas nos xisto podem ser 

usadas como auxiliar para outros métodos mais apropriados para se datar este tipo de rocha. 

6.10.3 - Mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático 

 Para os ortognaisses do Complexo Caicó, caso da mineralização de Ponta da Serra e 

da Fazenda Simpático, procurou-se analisar amostras da rocha original e da rocha hospedeira 

da mineralização aurífera. 

6.10.3.1 - Mineralizações de Ponta da Serra  

 Em Ponta da Serra, a rocha original está representado pela amostra MFG-22B, e MFG-

22D, esta última, no contato com a faixa mineralizada, e a amostra MFG-22C, como 

representante da rocha cisalhada mineralizada. Os resultados analíticos são mostrados na 

Tabela 6.10. Os estudos de mobilidade química mostraram que durante a transformação 

ocorrida tanto o Sm quanto o Nd, foram fortemente mobilizados sofrendo perdas de massa, 
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porém as razões Sm/Nd se mantiveram constantes, confirmando o caráter isoquímico destes 

elementos (ver Figura 5.7 e Tabela 5.8 no Capítulo 5). 

 Os dados fornecidos na Tabela 6.8 mostram três idades modelo distintas para as 

amostras da mineralização de Ponta da Serra. Os dados de análise química da amostra MFG-

22D, representante da rocha original, indicou uma idade TDM de 2,56 Ga e um valor de Nd (2,0 

Ga) de -3,70, para a amostra da rocha original MFG-22B a idade TDM foi de 2,63 Ga com um 

valor de Nd (2,0 Ga) de -4,41, enquanto a amostra da rocha transformada intermediária MFG-

22C forneceram idade TDM de 2,71 Ga e valor de Nd (2,0 Ga) de -5,42. 

 Nota-se aqui que as idades TDM da rochas originais são mais baixas do que a idade 

obtida na rocha transformada intermediária, e quanto ao parâmetro Nd o resultado foi inverso, 

com o valor na rocha transformada intermediária sendo mais negativo. Isso pode ter acontecido 

pelo fato de havido uma perda maior de Sm na rocha transformada intermediária com relação 

ao Nd fazendo com que diminua a razão 147Sm/144Nd

6.10.3.2 - Mineralizações da Fazenda Simpático. 

 No caso da mineralização da Serra do Simpático, como já foi visto no Capítulo 5, a 

Figura 5.13 revelou que tanto o Sm quanto o Nd sofreram perdas de massa, porém também 

aqui, a razão Sm/Nd foi mantida constante. De acordo com os dados apresentados na Tabela 

6.9, a idade TDM da amostra original foi de 2,65 Ga com valor de Nd (2,0 Ga) de -5,25 enquanto 

que os valores para as rocha transformadas intermediárias FJ-17A foi de 2,69 Ga e de 2,68 Ga 

para a FJ-16G com valores de Nd (2,0 Ga) respectivamente de -5,34 e -5,52. 

 Como se observou, para os casos das mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda 

Simpático, as idades TDM ficaram entre 2,56 e 2,71 Ga e valores de Nd (2,0 Ga) entre -3,70 e 

5,42 na mineralização de Ponta da Serra. As idades TDM na Fazenda Simpático ficara entre 

2,65 e 2,69 Ga com valores de Nd (2,0 Ga)  entre -5,25 e -5,52. Os valores obtidos na 

mineralização de Ponta da Serra apresenta uma idade mais elevada da rocha transformada 

intermediária com um valor de Nd (2,0 Ga) relativamente mais baixo. Para a mineralização da 

Fazenda Simpático, as idade e valores de Nd (2,0 Ga) não apresenta diferenças significativas. 

 Como os estudos químicos mostraram que os elementos Sm e Nd foram mobilizados, 

mas não apresentaram mudanças na razão Sm/Nd, é provável que seu sistema isotópico 

também não foi afetado, mesmo levando-se em consideração o fato da rocha transformada 

intermediária mostrar uma idade um pouco superior as das rochas originais. Portanto as idades 

TDM podem ser admitidas como a idade de extração do magma parental formador dos protólitos 

dos ortognaisses da mineralizações Ponta da Serra e da Fazenda Simpático.   

 Os valores de Nd baixos e negativos nas duas mineralizações, sugerem uma fonte 

crustal, porém estes valores também pode sugerir a participação de duas fontes (manto-crosta) 
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com os baixos valores negativos sendo determinados pelo maior grau de participação de fonte 

crustal.

Figura 6.9 - Plot dos dados das rochas da mineralização São Francisco (Fm. Seridó) e mineralizações 

de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático (Complexo Caicó) no diagrama da evolução do Nd em 

função do tempo geológico (DePaolo 1988).



CAPÍTULO 7 - DISCUSSÕES FINAIS E SUGESTÕES

 Há um consenso entre os autores que realizaram estudos nas mineralizações de 

scheelita e ouro da Faixa Seridó, de que todas são de origem epigenética formadas por 

processos hidrotermais, tendo como fonte dos fluidos mineralizantes, os granitóides 

brasilianos. Admite-se uma origem hidrotermal para as mineralizações, pelo fato de que a 

maioria é controlada por zonas de cisalhamento, que funcionaram como canais por onde 

circularam grandes volumes de fluidos. A interação destes flluidos com as rochas possibilitaram 

a permuta de elementos transportados e dos elementos formadores dos constituintes 

mineralógicos da rocha. Os testemunhos dessa interação fluido-rocha são texturas de 

dissolução em mineral, bordas de reação e substituição parcial ou total de minerais.

 Das mineralizações estudadas no contexto das rochas supracrustais da Faixa Seridó, a 

scheelitífera de Brejuí está hospedada em rochas calciossilicáticas intercaladas na Formação 

Jucurutu, enquanto que a aurífera de São Francisco encontra-se hospedada em micaxisto 

milonitizados da Formação Seridó. As mineralizações auríferas de Ponta da Serra e da 

Fazenda Simpático, ocorrem no contexto do embasamento, em rochas ortognáissicas 

correlacionáveis aos granitóides G1 do Complexo Caicó.

 Os estudos de mobilidade química nas mineralizações, mostraram que o K e o Rb, 

juntamente com a Perda ao Fogo (PF) apresentaram ganho de massa quando se compara a 

rocha transformada final, hospedeira da mineralização, com a original, com exceção da 

mineralização da Fazenda Simpático, onde só a PF apresentou ganho de massa. Os 

elementos Fe, Mg, Na, Ca e Sr em todas as mineralizações apresentaram perda de massa. Na 

mineralização de São Francisco, os ganhos de massa do K e do Rb e de perda do Na, Ca e Sr 

são bem menores do que o observado na mineralização de Ponta da Serra. O Sm e o Nd, 

apesar do número reduzido de amostras analisadas em cada mineralização, mostraram-se 

imóveis na mineralização de São Francisco e com perda de massa nas mineralizações de 

Ponta da Serra e da Fazenda Simpático. 

 Nas mineralizações auríferas, os estudos petrográficos, mostraram que a biotita e o 

plagioclásio, foram as fases minerais com participação mais efetiva em todas as reações 

ocorridas nas rochas hospedeiras das mineralizaçöes, principalmente na formação de 

muscovita, requerendo aumento na quantidade de K, e consequentemente, liberação de Na e 

Ca para a fase fluida. Na área de São Francisco, também ocorrem como produto na fase mais 

tardia do evento. Isto é confirmado pela pequena diferença composicional entre a rocha original 

e a transformada final. Em contrapartida, na área de Ponta da Serra, esses minerais 

praticamente desaparecem e na área da Fazenda Simpático verificando-se o completo 
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consumo dos mesmos na rocha transformada final, justificando assim o comportamento 

diferenciado dos elementos K, Na e Ca nas mineralizações. 

 Na mineralização aurífera de São Francisco, os resultados isotópicos Rb-Sr com sete 

amostras da rocha original e das transformadas, definiram uma errócrona com 596  17 Ma. 

Com a utilização dos dados analíticos das amostras submetidas as mesmas condições durante 

o evento cisalhante, obteve-se a idade de 554  19 Ma. Mesmo levando-se em consideração a 

mobilização do Rb e do Sr, indicando um rejuvenescimento durante o cisalhamento, a idade 

mais baixa é compatível com a esperada para o cisalhamento que hospeda a mineralização. 

Nesse caso, pode ter havido abertura do sistema isotópico Rb-Sr com uma re-homogenização 

durante o evento cisalhante, com a idade mais baixa, fornecendo a época do fechamento do 

sistema. No entanto, como foi observado nos diagramas isocrônicos, estas idades são 

condicionadas pelo ponto da amostra MFG-14E, que apresenta razões 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr

bem mais elevadas do que as demais, implicando num pequeno espalhamento dos pontos. 

Esse é um fator que deve ser considerado para se estabelecer o nível de confiança das idades 

obtidas, além do pequeno número de amostras que define a isócrona.

 Nas mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda Simpático, as idades Rb-Sr para a 

rocha original, e rocha transformada final, são desprovidas de significado geológico. A principal 

causa destes resultados pode ser atribuída à remobilização do Rb e Sr da rocha original antes 

ou durante o cisalhamento. Esta remobilização poderia ser explicada pela introdução de um 

fluido com razões Rb/Sr extremamente elevadas que favoreceria a retirada do Sr do 

plagioclásio e a retenção do Rb na rede cristalina da muscovita.

 Quanto aos resultados Sm-Nd na rocha hospedeira da mineralização scheelitífera, os

dados geocronológicos envolvendo rocha total e minerais de alta temperatura forneceram uma 

idade isocrônica de 631  24 Ma. Esta idade foi interpretada como da cristalização desta 

paragênese. O diagrama envolvendo rocha total e minerais de baixa temperatura forneceu uma 

errócrona que indicou a idade de 537  107 Ma. Este resultado, mesmo apresentando um erro 

muito elevado, pode indicar a época de cristalização desta paragênese. 

 Portanto, os resultados obtidos na mineralização scheelitífera sugerem pelo menos dois 

pulsos metamórficos/metassomáticos, separados por um lapso de tempo entre a geração das 

paragêneses de alta e de baixa temperatura. Estes dados devem ser encarados com 

ressalvas, não apenas pelo erro apresentado para a paragênese de baixa temperatura, mas 

também em função dos pontos da rocha total com a paragênese de alta temperatura. Neste 

caso, embora a isócrona tenha definido um bom alinhamento, não apresenta uma boa 

dispersão dos pontos analíticos, com sua definição fortemente influenciada pela granada que 
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apresentou razões 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd muito alta com relação aos demais pontos. Essa 

influência é comprovada quando se usam os dados das duas paragênese juntas, cuja idade 

627  24 Ma é concordante com a obtida só com a paragênese de alta temperatura. 

 Nas mineralizações auríferas, os dados isotópicos Sm-Nd não foram significativos para 

calcular idades isocrônicas precisas. As rochas original e transformada final da mineralização 

de São Francisco mostraram idades modelo TDM com valores de 1,31 Ga e valor de Nd

(calculados para t=0,6 Ga) de -0,26, e de 1,26 Ga e valor de Nd (calculados para t=0,6 Ga) de 

-0,40, respectivamente. Em função dos xistos terem como protólitos sedimentos formados a 

partir de várias fontes, as idades TDM representam idades mistas das fontes erodidas para 

gerar os sedimentos. 

 Nas mineralizações hospedadas nos ortognaisses, os dados isotópicos da rocha 

original da mineralização de Ponta da Serra para a amostra MFG-22D, indicou uma idade TDM

de 2,56 Ga e valor de Nd (2,0 Ga) de -3,70, e para a amostra MFG-22B a idade TDM foi de 2,63 

Ga com valor de Nd (2,0 Ga) de -4,41. Para a amostra MFG-22C, representante da rocha 

transformada intermediária, a idade TDM obtida foi de 2,71 Ga, com valor de Nd (calculada para 

t=2,0 Ga) de -5,42. As idades TDM das rochas originais são mais baixas do que a idade obtida 

na rocha transformada intermediária, ao contrário do que foi observado com relação ao 

parâmetro Nd, que mostrou valor mais negativo para a rocha transformada intermediária. Isso 

pode ter acontecido pelo fato de ter havido uma perda maior de Sm na rocha transformada 

intermediária com relação ao Nd, contribuindo para o decréscimo da razão 147Sm/144Nd.

 No caso da mineralização da Serra do Simpático, os dados revelaram idades TDM da 

amostra original de 2,65 Ga com valor de Nd (calculado para t=2,0 Ga) de -5,25, enquanto que 

as idades para as rocha transformadas intermediárias (amostras FJ-17A e FJ-16G) foram 2,69 

Ga e 2,68 Ga, com valores de Nd (calculados para t=2,0 Ga) de -5,34 e -5,52, respectivamente. 

 Como se observou, para os casos das mineralizações de Ponta da Serra e da Fazenda 

Simpático, as idades TDM ficaram entre 2,56 e 2,71 Ga e valores de Nd (2,0 Ga) entre -3,70 e 

5,42 na mineralização de Ponta da Serra. As idades TDM na Fazenda Simpático ficara entre 

2,65 e 2,69 Ga com valores de Nd (2,0 Ga)  entre -5,25 e -5,52. Os valores obtidos na 

mineralização de Ponta da Serra apresenta uma idade mais elevada da rocha transformada 

intermediária com um valor de Nd (2,0 Ga) relativamente mais baixo. Para a mineralização da 

Fazenda Simpático, as idade e valores de Nd (2,0 Ga) não apresenta diferenças significativas. 

 Embora os estudos de mobilidade química tenham mostrado que os elementos Sm e Nd 

foram mobilizados, a razão Sm/Nd nas amostras não foi significativamente alterada. Neste 

caso, pode-se entender que o sistema Sm-Nd não tenha sido amplamente afetado, levando-se 

em consideração que a rocha transformada intermediária mostra idades TDM um pouco superior 

às das rochas originais. Em função destas observações, as idades podem ser encaradas como 
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a idade de extração do magma parental formador dos protólitos dos ortognaisses das 

mineralizações Ponta da Serra e da Fazenda Simpático.

 Os valores de Nd negativos nas duas mineralizações (Ponta da Serra e Fazenda 

Simpático) sugerem o envolvimento de uma fonte crustal, ou alternativamente de fontes 

distintas (manto e crosta), com maior participação de um componente crustal, tendo em vista 

os valores mais negativos (em torno de -5) obtidos.

 A integração dos estudos de mobilidade química dos elementos com os dados 

geocronológicos Rb-Sr e Sm-Nd, permitiram chegar às seguintes conclusões: (i) o método Rb-

Sr mostrou-se relativamente eficiente para datação de eventos tardios nos micaxistos 

milonitizados e totalmente ineficaz para o caso dos ortognaisses milonitizados; (ii) o método 

Sm-Nd, só com análises de rocha total, em nenhum dos casos mostrou-se eficiente; (iii) para 

datação de eventos mineralizantes, o método Sm-Nd mostrou-se eficiente quando se usa 

dados da rocha total combinado com análises de minerais separados desta rocha. 

 Os dados Sm-Nd obtidos na mineralização scheelitífera (Formação Jucurutu) e Rb-Sr 

na mineralização aurífera (Formação Seridó), sugerem que, pelo menos nas rochas 

supracrustais da Faixa Seridó, as mineralizações de ouro e da scheelita foram geradas durante 

um mesmo evento metamórfico/metassomático ocorrido no final do ciclo brasiliano. 

SUGESTÕES

 Como o estudo isotópico Rb-Sr é de grande importância na elucidação da história evolutiva 

de uma unidade rochosa e as razões 87Sr/86Sr e Rb/Sr são usadas como indicadores 

petrogenéticos e os estudos de mobilidade química mostraram, que mesmo quando se usou 

os dados químicos das rochas menos transformadas ou originais, o Rb e o Sr foram 

mobilizados. Com isso sugere-se que antes que se use os dados analíticos de Rb e Sr para 

estes estudos, seja realizado um estudo de mobilidade química, com o objetivo de se fazer 

as devidas correções de perda ou ganho desses elementos. 

 Deve-se dar continuidade ao estudo isotópico das mineralizações utilizando outros métodos 

geocronológicos, como Re-Os em molibdenita, mineral que ocorre associado à scheelita, e 

U/Pb em monazita e titanita, associadas aos veios hidrotermais auríferos, ambos para obter 

idades absolutas mais precisas para estas mineralizações. 
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