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Resumo
A região de Mahoma (Dept. San José, Uruguay) é composta por três unidades
litológicas principais: 1) Complexo Ortognáissico, 2) Complexo Metassedimentar e 3)
Granitos tardi a pós-deformacionais que têm sido datados em 2000 Ma. As ocorrências de
ouro estão relacionadas a veios de quartzo estruturalmente controlados e alojados nos granitognaisses do Complexo Ortognáissico. Assim, as ocorrências de ouro na região de Mahoma
podem ser classificadas como veios de quartzo com Au (gold-quartz veins) em terrenos
metamórficos. As principais ocorrências auriferas são: Mina Mahoma (Metagranodiorito
Arroyo del Sauce, sin-deformacional) e Prospecto Área 13 (gnaisses proto a ultramiloníticos,
Complexo Ortognáissico). As principais unidades litológicas da região de Mahoma registram
a atuação de 4 eventos deformacionais, 3 dos quais têm caráter penetrativo e formaram as
estruturas mais importantes do ponto de vista do controle de depósitos minerais. O evento DI
formou as principais rochas gnáissicas (SI, foliação milonítica), tanto no Complexo
Ortognáissico, quanto no Complexo Metassedimentar. O evento D 2 constitui uma foliação
plano axial (S 2), anastomosada, que parcialmente transpõe SI. O evento D 3 é responsável pela
estruturação final da região e é composto por um sistema de zonas de cisalhamento e dobras
de arrasto. As ocorrências de Au e os veios de quartzo relacionados estão condicionados às
zonas de cisalhamento (Mina de Mahoma) e à dobra flexural de arrasto (Prospecto Área 13).
Dentro desse quadro estrutural, foi possível caracterizar os seguintes tipos de veios: a) veios
paralelos à foliação milonítica S 3 na ZCP (Zona de Cisalhamento Principal); b) veios oblíquos
à foliação milonítica S3 (C e/ou R) na ZCP; c) veios perpendiculares à foliação milonítica S3
(T) na ZCP; d) veios em saddle reefs nas charneiras das dobras de arrasto F3. A paragênese
metamórfica associada com a foliação milonítica S3 é composta por quartzo, plagioclásio,
biotita, muscovita, esfeno, epidoto nas rochas gnáissicas ácidas (granito-gnaisses). A
paragênese de alteração hidrotermal formada nas dilatâncias estruturais da fase D3 (sombras
de pressão de porfiroclastos, fraturas Riedel transtrativas, rugosidades de foliações e de
fraturas, aberturas na charneira de dobras flexurais) é composta por quartzo, clorita,
carbonato, sericita, pirita, (albita?). As caracteristicas estruturais e petrológicas da deformação
D3 e do hidrotermalismo associado com os veios de quartzo e as ocorrências de Au sugerem
um modelo metamórfico-hidrotermal para a origem das ocorrências de ouro associadas com
veios de quartzo na região de Mahoma (Uruguay).

XX

Abstract
The Mahoma region (San José Dept., Uruguay) is formed by three major litological
units: 1) Orthogneissic Complex, 2) Metasedimentary Complex, 3) Late- to postdeformational granites, which have been aged 2000 Ma. The gold occurrences are related to
quartz veins, which are structurally controlled and emplaced in granite-gneisses of the
Orthognaissic Complex. In this way, the gold deposits can be classfied as gold-quartz veins in
metamorphic terrains. The main gold occurrences are: Mahoma Mine (sin-deformational
Arroyo dei Sauce Metagranodiorite) and Area 13 Target (prato to ultramilonitic gneisses,
Orthogneissic Complex). The main lithological units of the Mahoma region show four
deformational events; three of them are penetrative and developed the most important
structures for ore deposits contrai. The D 1 event developed the main gneiss racks

(S~.

milonitic foliation), either in the Orthogneissic Complex, or in the Metasedimentary Complex.
The D2 event developed an axial plane foliation (S 2) with anastomosing pattem that transpose
S 1• The D3 event is responsible for the final organization of the region and developed a
system of shear zones and related drag folds. The gold quartz veins ocurrences are structurally
controlled by shear zones (Mahoma Mine) and the flexural drag fold (Area 13 Target). Based
on structural analysis, it was possible to characterize the different type of gold-quartz veins: a)
veins parallel to the S3 milonitic foliation in the ZCP (Principal Shear Zone); b) veins oblique
to the S3 milonitic foliation (second arder C and R Riedel fractures) in the ZCP; c) veins
perpendicular to the S3 milonitic foliation (second arder T fractures) in the ZCP; and d) saddle
reefs veins in the F3 drag folds hinges. The metamorphic assemblage related to the S3 foliation
is composed for quartz, plagioclase, biotite, muscovite, sphene, epidote in acidic gneiss rocks
(granite-gneisses). The hydrothermal assemblage is composed by quartz, chlorite, carbonate,
sericite, pyrite, (albite ?) and is placed in structural traps of D3 phase (pressure shadows of
porphyroclast, Riedel transtensional fractures, foliations and fractures roughness, open spaces
in flexural folds). The structural and petralogical characteristics of the D3 deformation and the
hydrothermal alteration associated with the ore veins suggest a metamorphic-hydrathermal
model for the gold-quartz veins ocorrences in the Mahoma (Uruguay) region.
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Capítulo 1

Introdução

A região do Cinturão Metamórfico San José (Preciozzi et al. 1991) localiza-se no
Departamento de San José (República Oriental do Uruguay) e tem sido alvo de pesquisa
mineral nos últimos 15 anos

porque as características litoestruturais oferecem boas

possibilidades prospectivas. Dentre essas posibilidades, destacam-se as ocorrências auríferas
ao longo de todo o Cinturão. A Mina de Mahoma, por exemplo, está dentre essas ocorrências
e esteve ativa de 1992 até 1995. O minério aurífero de Mahoma, associado a veios de quartzo,
foi descoberto no ano de 1980. Nessa época, a Companhia Mineira San José fez uma
avaliação dos dados disponíveis e considerou a seqüência com características de greenstone
belt. Os veios de quartzo explotados possuiam uma espessura variável (1-2m) e eram
descontínuos na escala de centenas de metros (cf. Relatórios Internos da Companhia Minera
San José). O controle estrutural dos veios de quartzo mineralizados a ouro, no entanto, não é
bem conhecido, nem as características geoquímicas e petrológicas das zonas mais produtivas.
De acordo com o exposto, o entendimento das relações entre as estruturas controladoras
das ocorrências auríferas e o contexto geológico integral é um ponto importante para o
detalhamento dos fatores envolvidos em sua gênese e evolução. Além disso, a investigação de
tais relações constitui elemento imprescindível nas campanhas de prospecção tanto regional,
quanto de detalhe.
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Objetivos

O objetivo principal desse estudo reside em determinar o controle estrutural das
ocorrências de ouro em veios de quartzo na região da Mina Mahoma (Dpto. San José Uruguay). Essa investigação inclui a caracterização e a análise estrutural da Mina Mahoma,
com a finalidade de determinar a dinâmica geral da deformação e do alojamento dos veios
mineralizados. Além disso, também foi realizada a caracterização hidrotermal na rocha
encaixante e nos veios mineralizados. O conhecimento da rocha encaixante, das paragêneses
de alteração hidrotermal e das condições de metamorfismo é utilizado para a identificação dos

procesos mineralizantes e para definir a metalotectônica dos veios auríferos de quartzo.
A identificação e a seleção de áreas chave para pesquisa mineral são realizadas com
base no conhecimento prévio das estruturas regionais e das suas possíveis zonas de dilatação.
Esses locais são os mais favoráveis para a circulação de fluidos hidrotermais e a formação de
depósitos minerais. Dentro desse princípio e dos estudos realizados, então, é possível elaborar
um modelo de depósito mineral específico para a região.

1.2 - Localização e acessos
A mina de ouro Mahoma localiza-se próxima a localidade Mal Abrigo, Departamento
de San José, República Oriental do Uruguai (Figura 1.1). A partir de Montevideo, segue-se
pelas rodovias nacionais ~ 1 e 3 até chegar a cidade de São José de Maio. Depois, pela
Rodovia Nacional ~ 23 na direção NW, percorrendo-se aproximadamente 22 km até a
localidade González. Dessa última localidade, percorre-se 8.5 km NW pela

rodovia~

23 até

o entroncamento com uma estrada secundária, pela qual percorre-se mais 6.5 km até a Mina
Mahoma.

1.3 Aspectos Fisiográficos
O relevo, na região da Mina Mahoma, está caracterizado no Mapa Geomorfológico do
Uruguai (Panario, 1986), dentro do que se denomina Região Geomorfológica Centro-Sul, que
está ocupada por rochas do escudo cristalino. A conformação fisiográfica deve-se aos
períodos áridos que se sucederam com curtas interrupções durante a maior parte do Terciário
e Quaternário Inferior, os quais devem ter condicionado a paleo paisagem a um pedimento
com algumas elevações típicas do escudo cristalino. Ao final do Quaternário Inferior o
pedimento fortemente

dissecado passa a ter um relevo de colinas e lombadas fortes,
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interrompidas por interfluvios de lombadas e lombadas suaves nas zonas de acumulação
sedimentar mais potente (Panario, 1986).
O uso do solo nessa região é essencialmente agrícola-pastoril por suas características
físicas, as quais, conjugadas às características de clima temperado subtropical com chuvas
todo o ano, geram grandes extensões de gramado. As matas galerias estão presentes ao longo
das drenagens mais importantes.

1.4 Metodologia
A metodologia do presente trabalho inclui várias etapas de aquisição de dados seguidas
pela análise desses dados em laboratório. As etapas seguidas podem ser assim discriminadas:
i - mapeamento geológico e estrutural da região. O mapeamento foi realizado em duas etapas:
1) regional, na escala de 1:50 000, e 2) outra local, na escala de 1:20 000, utlizando a técnica
do análise dos lineamentos estruturais tipo L Essas etapas são muito importante, já que
revelarão as estruturas de primeira ordem que controlam os veios de quartzo com ouro;
ii - determinação do controle estrutural dos veios de quartzo e o regime de esforços que

atuou durante a colocação dos veios mineralizados. A análise geométrica, cinemática e
dinâmica das estruturas deformacionais determinará os locais sob regime de dilatação, ou
seja, favoráveis ao alojamento dos veios;
iii - descrição da natureza dos veios de quartzo quanto ao contexto estrutural (extensionais,
shear, etc.);
iv - determinação da natureza e extensão da alteração da rocha encaixante ao redor dos veios
de quartzo. Este estudo será realizado através da análise petrográfica dos testemunhos de
sondagem correspondentes a uma seção através do veio principal;
v- determinar a paragênese dos veios e suas características texturais. Definir a paragênese de
minerais de minério é muito importante para investigar os processos de mineralização.
Também é de ordem identificar os pulsos hidrotermais associados com o ouro para a
adequação dos detalhes de prospecção e evolução do corpo de minério.
As etapas de trabalho e as suas interconexões para alcançar os objetivos definidos
podem ser sintetizados na figura 1.2.
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1.5 Organização do Trabalho

O trabalho foi organizado de forma tal que tenha continuidade com a metodologia
proposta. O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, que se baseia na compilação dos
trabalhos anteriores da área. No capítulo 3, apresenta-se a caracterização geológica, a qual
servirá de base para a correlação das estruturas. No capítulo 4, caracterizam-se todas as
feições medidas no campo, com a finalidade do mapeamento das estruturas e a definição dos
domínios estruturais. A análise estrutural está amplamente descrita no capítulo 5. com o
objetivo da determinação do controle estrutural dos veios mineralizados e da análise do
regime de esforços durante a colocação do minério. No capítulo 6, realiza-se uma descrição
principalmente de dois furos de sondagems eleitos no veio mineralizado principal (Mina
Mahoma), com a finalidade de fazer uma determinação da alteração hidrotermal da rocha
encaixante ao redor dos veios; os resultados obtidos são utilizados para discutir o modelo
geológico possível para as ocorrências de ouro em veios de quartzo.
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Capítulo 2

,

Antecedentes Geológicos da Area de
Estudo
O objetivo principal desse capítulo é apresentar os elementos necessários para o
detalhamento das caracterísitcas geológico-estruturais da área da Mina Mahoma. Este capítulo
constitui, portanto, uma revisão bibliográfica das interpretações geológicas e geotectônicas da
região onde se localiza a área de estudo. Os levantamentos geológico-estruturais descritos a
partir do Capítulo 3 forneceram alguns dados distintos, os quais foram utilizados para
introduzir modificações na caracterização geológica da região. Assim, algumas interpretações
descritas neste Capítulo não são validadas pelos resultados obtidos.

2.1 Antecedentes Geológicos Regionais

O Escudo Cristalino Uruguaio, considerado como o apêndice meridional do Escudo
Sul-rio-grandense, foi cratonizado durante o Paleozóico Inferior, antes que começasse a
acumulação dos sedimentos devonianos (Bossi & Navarro, 1988). A Figura 2.1 apresenta os
terrenos lito-tectônicos que conformam esse escudo, segundo Bossi & Campal (1992).
Bossi et al. (1967), reconhecem dois ciclos orogênicos ao superporem, nas áreas
devidamente cartografadas, os dados geocronológicos obtidos por Hart (1966), o conceito de
Ciclo Orogênico como é a base estratigráfica do Precambriano sustentada por Harpum (1960).
Ferrando & Femández (1971) mantêm essa subdivisão e denominam "Escudo da Bacia do
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Rio da Plata" o conjunto de 2000-1800 Ma (denorrúnado "Craton do Rio da Plata" por
Almeida, 1973), e "Escudo do Este e Sudeste" as rochas de aproximadamente 500Ma.
Bossi (1983) mantem a existência desses dois ciclos, mas os denorrúna de "Ciclo
Orogênico Antigo" (2000Ma, Transamazónico) e "Ciclo Orogênico Moderno" (900-500Ma,
Brasiliano). Bossi (1983), também, propõe uma terceira unidade maior denorrúnada "Núcleo
Prirrútivo", que inclui a llha Cristalina de Rivera e a zona Cerro Chato-Valentines-Nico Pérez
(Figura 2.1). Essa última unidade não conta com dados geocronológicos, mas foi separada
por suas características estruturais e litológicas diferentes, as quais poderiam ter origem em
um ciclo orogênico anterior ao ciclo que deu origem ao Escudo do Este e Sudeste; a sua
anterioridade ao Cráton do Rio de la Plata, no entanto, ainda é mais discutível.
Preciozzi et al. (1985) retoma a proposição de duas unidades orogênicas, mas posiciona
a llha Cristalina de Rivera e a zona Cerro Chato-Valentines no Precambriano Médio
(Transamazónico), visto que não eram disponíveis dados geocronológicos. Soliani Jr. (1986)
apresentou dois grupos de idades Rb/Sr para a Ilha Cristalina de Rivera: o primeiro foi de
2273±33 Ma (granito-gnaisses) e representa o Ciclo pré-transamazônico, enquanto o segundo
foi determinado em granitos intrusivos pós-orogênicos (idade de 689±67 Ma) e representa o
Ciclo Brasiliano. Portanto, a proposta de divisão em três ciclos exposta por Bossi (1983) não
resulta totalmente satisfatória para explicar os dados obtidos até o presente.
Bossi & Navarro (1988) mantêm as três divisões e Bossi et al. (1993) classificam-nas
como Províncias Estruturais maiores: i) Terreno Piedra Alta, ii) Terreno Nico Pérez e iii)
Cinturão Cuchilla Dionísio (Figura 2.1). Esta divisão responde a critérios geocronológicos,
petrológicos e estruturais mais recentes.
A primeira província (Terreno Piedra Alta) está relacionada ao "Ciclo Orogênico
Antigo", ou Transamazônico e a última (Cinturão Cuchilla Dionísio), ao "Ciclo Orogênico
Moderno", ou Brasiliano. O Terreno de Nico Pérez pode ser proposto como Transamazônico
com reativação durante o Brasiliano, de acordo aos dados de Soliani (1986).
Os lirrútes entre as três províncias (segundo Bossi & Campal, 1992), estão definidos por
duas zonas de cisalhamento principais, como apresentado na Figura 2.1. O Terreno Nico
Pérez

desloca-se desde sua posição original para o sul ao longo dessas zonas de

cisalhamento. A zona de cisalhamento Sarandí dei Yí-Piriápolis (ZCSYP) está localizada a
oeste, possui rumo regional NIOW e mostra movimento dextral maior do que 40 km. A Zona
de Cisalhamento de Sierra Ballena (ZCSB) está localizada na porção leste, possui rumo
regional N20-30E e mostra movimento levógiro.
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Figura 2.1 - Principais terrenos 1ito-tectônicos do Uruguai (modificado de Bossi & Campal, 1992).
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2.1.1 O Terreno Piedra Alta
O nome de Cráton do Rio de la Plata, dado por Almeida (1973), substitui o nome
original "Escudo da Bacia do Rio da Plata" proposto por Ferrando & Femández (1971).
Bossi et ai. (1993) propõem trocar o termo Cráton, devido às suas implicações geotectônicas,
pelo

nome

"Terreno

Piedra

Alta",

tendo

em

conta

a

definição

de

terrenos

tectonoestratigráficos (Mpodozis & Herve, 1991; in Bossi et al. 1993) como entidades
geológicas que apresentam uma associação estratigráfica com história geológica diferente de
terrenos vizinhos.
O Terreno Piedra Alta é um conjunto li to-estrutural com ordenamento geral E-W,

como apresentado na Figura 2.2. Este Terreno ocorre no Oeste da grande falha dextral
Sarandí del Yí-Piriápolis (Figura 2.1 e 2.2), a qual é uma zona milonítica de envergadura
regional (Preciozzi, 1993). Ao Terreno Piedra Alta, correspondem as rochas mais antigas do
Uruguai, que foram cratonizadas logo do evento tectono-térmico transamazônico (2000±100
Ma).
Neste Terreno pode-se diferenciar:
i) três cinturões vulcano-sedimentares sub-paralelos de rochas metamórficas de grau variável,

que são denominados: Cinturão Arroyo Grande, Cinturão San José e Cinturão Montevideo.
Segundo Bossi et al. (1998a), o Terreno Piedra Alta mostra cavalgamentos estratigraficamente
datados em 1900 Ma, o que explica a relação entre os cinturões metamórficos de grau baixo à
médio com as faixas granitizadas;
ii) faixas granitizadas (Bossi et al., 1998) correspondem as rochas anteriormente denominadas

de " Complexo granito-gnáissico"(Preciozzi et al. (1985) e localizam-se entre os cinturões
volcano-sedimentares anteriormente mencionados. Nessas faixas, ocorrem alguns corpos
graníticos que são apresentados como granitóides indiferenciados (Preciozzi et al., 1985);
Cingolani et al. (1990) apresenta estudos geológicos e geocronológicos em relação ao Maciço
Granítico de Cerro Colorado, o qual possui idade de 2071 ± 70 Ma (método Rb/Sr) que
corroboram a idade transamazônica do terreno. Por outro lado, Bossi et al. (1993), alertam
que a diferenciação dos granitóides intrusivos no escudo gnáissico de alto grau metamórfico
pré-existente é um dois principais problemas, ainda mais quando esses granitóides tenham
sido objeto de deformação, seja simultânea, ou posterior a sua colocação. A faixa localizada
entre o Cinturão Arroyo Grande e o Cinturão San José denomina-se "Faixa Granitizada
Florida". A faixa localizada entre o Cinturão San José e o Cinturão Montevideo denomina-se
"Faixa Granitizada Ecilda Paullier". A área de afloramento dessa

última faixa é muito
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limitada (Figura 2.2), devido à subsidência provocada pela fossa tectônica de Santa Lucía,
que a oculta sob importantes espessuras de sedimentos Cenozóicos;
iii) corpos intrusivos diferenciados gabro-granitóides, que estão associados aos cinturões
metamórficos e que possuem caracteristicas tardi- a pós-tectônicas (Preciozzi et al., 1985);
iv) corpos de rochas básicas, dentre as quais destaca-se o sistema de diques básicos
desenhados no esboço geológico da Figura 2.2. Esses diques, geralmente microgabros
toleíticos, intrudem tanto o Cinturão San José, como o Complexo Granito-gnáissico. Segundo
Bossi et al. (1990), os diques integram sistemas ou feixes subparalelos de direção dominante
ENE (mergulho subvertical

= 70-90°), que individualmente possuem comprimento

variável

entre 1 e 20 km e espessura média de 18 metros. Gómez Rifas (1988) determinou a idade
desses diques entre 1400-1600 Ma (método K/Ar). Determinações mais recentes em biotitas
da auréola de contato (Bossi, 1991), indicam uma idade de cristalização de 1786 ± 2 Ma
(método K/Ar).
As idades obtidas mais recentemente nos granitóides intrusivos dos cinturões Arroyo
Grande e San José sugerem que as principais fases de deformação associadas ao
metamorfismo desses dois cinturões são pré-Transamazônicas, já que se tem datado rochas
magmáticas intrusivas nos cinturões no intervalo de 2450 Ma (base do Proterozóico-topo do
Arqueano) à 2000 Ma (Bossi et al., 1993).
Campal (1990) reconhece, nos cinturões metamórficos e nas faixas granito-gnáissicas
do Terreno Piedra Alta, três fases tectônicas. A primeira fase (F 1) gerou dobras fechadas com
plano axial vertical de direção N60-70E. A segunda fase (F 2) apresenta cavalgamentos e
grandes áreas de rochas miloníticas com direção regional E-W. A terceira fase (F3)' de
natureza mais dúctil, gerou dobras abertas com planos axiais verticais de direção regional
NW, o que resultou em estruturas de interferência. O contexto possibilitou a intrusão de
corpos gabro-graníticos nos níveis supracrustais, durante a terceira fase tectônica.

2.1.2

O Cinturão San José

Essa designação foi proposta por Preciozzi et al. (1991) para identificar o cinturão que
atravessa na direção E-W, o setor Sul do embasamento cristalino Transamazônico e para
agrupar as unidades metamórficas denominadas Paso Severino (Bossi et al., 1965) e a
Formação San José-Cerros de San Juan (Preciozzi et al, 1985). O Cinturão San José extendese desde os Cerros de San Juan (Dpto. de Colonia) até o povoado de Fray Marcos (Dpto. de
Florida). Portanto, este Cinturão apresenta um comprimento de 200 km e largura média de 20
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km, como pode ser observado nas Figuras 2.2 e 2.3. Preciozzi et al. (1985) dividem esta
formação em três unidades independentes:
A primeira denomina-se Formação San José, apresenta metamorfismo médio a médioalto e está localizada no setor centro sul do cinturão. A segunda é denominada Formação
Passo Severino, está no setor norte da faixa e possui baixo grau de metamorfismo. A terceira
unidade denomina-se Formação Cerras de San Juan e está isolada no setor ocidental do
cinturão.
Bossi et al. (1988), por outro lado, voltam a unificar essas formações numa única
formação denominada Passo Severino. Bossi et al. (1993) denominaram toda a faixa como
Cinturão San José. Posteriormente, Bossi & Navarro (1988) voltam a denominar Formação
Paso Severino a todo o conjunto de rochas supracrustais do Cinturão San José.
Segundo Preciozzi & Boume (1992), à série vulcano-sedimentar correspondente ao
Cinturão San José apresenta idades arqueanas. Os dados de Rb/Sr em rocha total nos
granodioritos da localidade de 25 de Mayo (Departamento de Florida) mostraram idades de
2225, 2290 e 2450 Ma. Segundo Bossi et al. (1996), a principal informação para colocar o
cinturão no Arqueano é a datação de um granodiorito pelo método Rb/Sr em rocha total, o
qual determinou uma idade de 2450 ± 40 Ma.

2.1.2.1 Características litoestruturais do Cinturão São José
O Cinturão São José está constituído por uma sequência de rochas vulcano-sedimentar,
metamorfizadas em fácies xistos verdes, que aflora em contato tectônico com o Complexo
Granito-Gnáissico de médio a alto grau no Terreno Piedra Alta (Bossi et al. 1996). Segundo
Bossi et al. (1993) as litologias variam regionalmente da seguinte forma: a) no setor este
(Dpto. De Florida) do cinturão, predominam os metassedimentos de grau de metamorfismo
baixo: ardósias carbonosas, filitos sericíticos, quartzitos grafitosos e calcarias dolomíticos de
baixa cristalinidade; b) no setor central (Dpto. de San José, é considerada área tipo), os
metassedimentos alternam-se

com rochas

meta vulcânicas; e c) setor oeste (Dpto. de

Colonia), afloram espessos pacotes de metaqueratófiros e níveis pouco espessos de dolomitos
quartzosos com intercalações lenticulares de talcoxistos.
Segundo Preciozzi et al., (1985), os plútons associados geneticamente a esse cinturão
concentram-se em três regiões: Isla Mala-Arroyo de la Vírgen, Mahoma-Mal Abrigo e Cerras
de San Juan. A maioria deles são granitóides, com exceção de Mahoma-Mal Abrigo, que
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Figura 2.2 - O Terreno Piedra Alta e suas principais estruturas (modificado de Bossi et al., 1993 e
Bossi et al., 1998).

apresenta urna associação gabro-granito. No esboço geológico da Figura 2.3 apresenta-se a
distribuição desses corpos plutônicos no Cinturão San José.
Segundo Bossi et ai. (1996), pode-se utilizar o termo greenstone belt para se referir a
esse cinturão de idade arqueana tardia, devido: 1) à sua idade, 2) à birnodalidade de seu
vulcanismo, 3) às tendências

geoquírnicas

de seus

elementos maiores e traços, 4) à

presença de sedimentos marinhos transicionais de facies profundas a rasas, 5) à idade e às
características do plutonisrno e 6) à natureza dos contatos tectônicos do cinturão com os
terrenos granito-gnáissicos de médio a alto grau. O estudo geoquírnico realizado indica que as
séries de rochas vulcánicas são parte de urna evolução de rnagrnatisrno do tipo toleítico a
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cálcio-alcalino, onde as rochas mais básicas encontradas correspondem a basaltos
komatiíticos , alcançando-se o extremo riolítico da série em forma progressiva: basaltos,
andesitos e dacitos.

2.1.2.2 Intrusões associadas ao Cinturão San José
Segundo Bossi et al. (1993), tem sido reconhecidos plutões associados geométrica e
geneticamente com esse cinturão. Segundo Bossi et al. (1998a), os últimos estudos indicam
que a área ocupada pelas rochas plutônicas é maior que a área ocupada pelos metamorfitos. A
correlação de novos dados (campo, petrografía e geoquímica) determinou que os
granodioritos e tonalitos são predominantes em relação aos granitos e gabros. Esse
plutonismo que intrudiu a Formação Paso Severino (Bossi et al., 1998b), é tardio à póstectônico, pelo menos durante o Proterozóico Inferior, e apresenta uma abundância maior no
setor central do Cinturão. Esse plutonismo determinou, em alguns locais, a formação de
auréolas de metamorfismo de contacto de médio grau nas zonas de contacto com os
metasedimentos da Formação Paso Severino.

2.2 Antecedentes geológicos locais - Unidades litológicas
No esboço geológico da Figura 2.4, apresenta-se a pré-localização da área estudada no
presente trabalho em relação ao Cinturão Metamórfico San José. As unidades litológicas
dessa área de detalhe seguem um ordenamento estratigráfico de acordo com Preciozzi et al.
(1985), Coronel &
ocorrem:

1)

Techera (1990) e Bossi et al. (1998). Da base a topo da sequência

Faixa Granitizada Ecilda Paullier.

2)

Asociação

volcano-sedimentar

metamorfizada em facies xistos verdes, denominada Formação Paso Severino. 3) Plutões
associados. 3) Formações sedimentares denominadas Raigón e Libertad que representam o
Terciário e Quaternário, respectivamente.

2.2.1

Faixa Granitizada Ecilda Paullier

Essa faixa granitizada foi inicialmente denominada por Bossi & Navarro (1988), como
Faixa Granitizada San José. Posteriormente, Bossi et al. (1998a), denominaram-na de Faixa
Ecilda Paullier, que se localiza no sector sul do Cinturão San José. As Figuras 2.2 e 2.4
mostram a localização destas faixas granito-gnáissicas. A área de afloramento é muito
reduzida, já que desaparece abaixo de importante espessura de sedimentos e de rochas

Capítulo 2 - Antecedentes Geológicos da Área de Estudo

15

volcânicas Mesozóicas acumuladas na Posa Tectônica de Santa Lucía. Litologicamente, a
faixa é constituída por gnaisses muscovíticos e/ou biotíticos, gnaisses anfibolíticos e
anfibolitos, ortognaisses ácidos e básicos, quartzitos, leptinitos, migmatitos de textura variável
e metamorfitos de níveis estruturais profundos.
Os granitos indiferenciados associados, são de composição mineralógica variável, onde
predominam os cálcio-alcalinos com homblenda e/ou biotita; observa-se, também, litologias
mais básicas, nas séries granodioríticas e dioríticas. Nesses corpos, também, se incluem
granitos de aspecto gnáissico. Em geral, esses granitos não apresentam contatos claros com o
embasamento encaixante; alguns deles têm sido distinguidos, a exemplo do granodiorito ao
redor do Povoado González, por seu caráter mais maciço, apesar de se observar "um
frequente desenvolvimento de planaridades, demostrando que os mesmos foram afetados por
uma, ou mais fases tectônicas posteriores à sua colocação" (Bossi et al., 1993). Segundo
Preciozzi (1989), o granodiorito deformado do Povoado González apresenta idades de
2176±146 Ma e R0 = 0.7090 com o método Rb/Sr em rocha total.

2.2.2

Metamorfitos da Sequência Vulcano-sedimentar do Cinturão San José

Segundo Preciozzi et al. (1985), os metamorfitos da Sequência Vulcano-sedimentar
agrupam-se em duas formações denominadas Formação San José e Formação Paso Severino,
as quais possuem graus de metamorfismo médio e baixo, respectivamente. As diferenças entre
ambas formações estão relacionadas a nível litológico e, especialmente, no grau de
metamorfismo. O contato entre ambas formações é gradual. Preciozzi et al. (1985) explicam
que não se tem podido estabelecer com clareza as relações entre os metamorfitos de uma e
outra formação, já que ambas desenvolvem-se junto, como dois cinturões. Essa é a razão para
que Bossi et al. (1998a), proponha novamente a denominação de toda a seqílencia como
Formação Paso Severino - PPps (Figura 2.4)
A Formação Paso Severino (Bossi et al. 1998a) desenvolve-se com direção geral E-W
(Figura 2.3) sob a forma de um cinturão de pouca largura, bem representado nos
departamentos de San José e Florida. Caracteriza-se por uma sequência vulcano-sedimentar,
cujos sedimentos derivam de uma unidade cálcio-pelítica até arenosa e as rochas vulcânicas
são de natureza básica a ácidas. Os metasedimentos alternam-se com rochas metavulcânicas.
A sequência sedimentar está representada por ardósias, filitos sericíticos, metapelitos pretos,
às vezes bem laminados, quartzitos de grão médio, metarcóseos de cores claras bem
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selecionados; os meta- calcáreos e meta-dolomitos (mármores) apresentam-se em forma
de lentes de grão fino.

A unidade vulcânica

ácida está representada por riolitos e

metaqueratófiros e a unidade vulcânica básica está representada por rochas básicas de cor
verde, às vezes xistosas nos contatos com corpos intrusivos, e por metabasaltos. As lineações
estruturais mudam freqüentemente ao redor dos corpos intrusivos. Isso pode ser observado
claramente no mapa de lineções estruturais inserido na figura 2.3(B).
Segundo Bossi et al. (1998b), as supostas unidades de metamorfitos de grau mais alto
(Formação San José, segundo Preciozzi et al., 1985) são o resultado de processos de
metamorfismo de contacto sobre os metamorfitos originais de grau baixo à muito baixo. Isso
determinaria litologias tais como gnaisses leucocráticos a duas micas, às vezes com
estaurolita-granada. Os anfibolitos podem, em alguns locais, dominar sobre as outras
litologias. Os micaxistos são de grão médio, a duas micas, por vezes com quartzo, cianita e
andalusita.

2.2.3 Plútons pós-tectônicos
Esses corpos intrusivos têm uma distribuição ao longo do todo o cinturão (Figura 2.3).
Em geral são granitos e graniodioritos, mas destacam-se alguns corpos gabróicos importantes.
Os gabros de grande volume, associados aos granitos de Mahoma (Gabro de Mahoma) e Mal
Abrigo (Gabro-anortositos dos Cerros Negros), foram denominados como Complexo GabroGranítico pós-orogénico Guaycurú (Pifieyro & Bossi, 1998). Esses dois corpos gabróicos de
ca. 2000 Ma estariam associados ao magmatismo granítico de idades similares. Esse
complexo intrudiu na série vulcano-sedimentar de metamorfismo de grau baixo, denominada
Formação Paso Severino (Bossi et al., 1965).

1) Complexo Gabro-Granítico Guaycurú
O Gabro de Mahoma (Gl) corresponde a um stock de rocha básica (Medina, 1988),
que afiara numa superfície de 45 km 2 • O contato com as rochas da Formação Paso Severino é
claramente intrusivo, mas é difuso com o Granito Mahoma. O Gabro Mahoma apresenta
textura equigranular grossa, cor preta, mas também mostra variações na mineralogia e no
tamanho de grão (até microgabro). No centro do corpo, apresenta uma direção estrutural bem
marcada (N60E) e numerosos filões ácidos quartzo-feldspáticos de direção variável. O corpo
mergulha regionalmente para o SE. A sua idade é similar à idade do Granito Mahoma
(aproximadamente 2000 Ma), o que fez supor que ambos correspondam a um fenômeno de
diferenciação magmática dentro de um mesmo complexo. Segundo Bossi et al. (1993), o
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gabro colocou-se em níveis crustais superiores durante o evento Transamazônico.
Oyhantçabal et al. (1990) apresentaram uma idade de 2033 ± 44 Ma (K/Ar) em plagioclásios.
Oyhantçabal et al. (1990) e Villar & Segal (1990), definem o stock de Gabro Mahoma
como gabronoritos e gabronoritos olivínicos. Segundo esses autores, o Gabro Mahoma
apresenta algumas texturas cumuláticas, mas não mostra diferenciação clara em zonas, e
quase não desenvolve estratificação críptica e rítmica. A orientação da estratificação supõe
um basculamento tectônico de todo o corpo de gabro e a distribuição da composição do
plagioclásio sugere que a base da intrusão encontra-se para o NW e o topo para o SE. A
presença de homblenda primária nesse corpo gabróico indica uma pressão mínima de 2 Kb
para o topo da intrusão, ou seja, uma colocação numa profundidade mínima de 6 km.
Segundo estudos geofísicos de Mari et al. (1990), o gabro de Mahoma é uma estrutura
de 2000 metros de espessura, com diferenciação interna. Portanto, poderse-ia considerar que o
Complexo Gabro-granítico · de Mahoma - Mal Abrigo são contemporâneos segundo as
datações geocronológicas dos distintos corpos. Pifíeyro & Bossi (1998), a partir dos estudos
geofísicos antes mencionados, deduzem que os corpos graníticos, de menor espessura, são
posteriores aos corpos gabro-noríticos e tem sido alimentados por filões que atravessam os
corpos básicos.

O Gabro-anortosito dos Cerros Negros Mal Abrigo (G2) (Villar & Segal, 1990),
definem um pulso magmático de doleritos que é descrito como um Complexo Gobróico
Zonado. As rochas dispõem-se em capas métricas de noritos, gabros, gabros olivínicos e
anortositos; esses anortositos afloram mais para o sul-sudoeste dos Cerros Negros.
Coronel & Techera (1990) definem esses corpos como Leucogabro Anortosítico dos
Cerros Negros, o qual abrange aproximadamente 20 km 2 • O Gabro-anortosito dos Cerros
Negros constitui uma intrusão básica posterior ao Granito de Mal Abrigo, pois apresenta
contatos claros com esse granito. Para o sul, é afetado pela faixa milonítica Cufré-Mal Abrigo.
Essa unidade está composta por litologias diferentes daquelas do Gabro Mahoma, pois
parecem originárias de um magma único que sofreu diferenciação; essa diferenciação vai
desde os termos ultramáficos (piroxenitos) até anortositos, passando pelos termos
intermediários (metagabros, gabros e leucogabros).
2

Granito de Mahoma (I) apresenta área superficial de aproximadamente 18 km e
contato discordante com as formações encaixantes (Preciozzi et ai., 1985). Esse pequeno stock
apresenta muitas falhas e fraturas em duas direções principais (N60E e N17E), que
condicionam, às vezes, delgados diques de rochas básicas do tipo dolerito, também presentes

Capítulo 2- Antecedentes Geológicos da Área de Estudo

19

N

~

PPps

400800

385000

o

402880

IOKm

5

I

Área da Mina Mahoma
QPl

Formação Libertad

NPr

Formação Raigón

~I

6TI0500
\l...:

~-

I Mahoma
11 Mal Abrigo
III Cerro Albornoz
IV Tía Josefa
v Cerro San José
VI Maciço de Cufré

• ~.;,,_~.

~

Granitoides pos-tectônicos

[v\?vJ

G I Gabro Mahoma (PPg)
G2 Gabro Cerros Negros

PPps
PPps

D
X

(PPg)

Metamorfitos,
grau baixo à muito baixo
Metamorfitos, grau médio

J

Cinturão
San José

400800

402880

FMCMA Faixa Milonítica

(Fonnação Paso Severino)

Cufré-Mal Abrigo

RFM Ramificação da Faixa

Granitóides Indiferenciados do Complexo (PPg)
granito-gnáissico (Faixa Granitizada Ecilda Paullier)

PPps Paleoproterozoico/Fonnação Paso Severino
PPg Paleoproterozoico/granitóides

6219000

Milonítica

NPr Neógeno-Plioceno/Fonnação Raigón
QPl Quatérnario-Pleistoceno/Fonnação Libertad

(Segundo nomenclatura da IUGS, 1989)

Figura 2. 4 - Mapa geológico local (modificado de Preciozzi et al. 1985 e Bossi et al. 1998)
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na periferia do maciço em forma abundante. A idade calculada pelo método Rb/Sr em rocha
total é de 1979 ± 35 Ma (Umpierre & Halpem, 1971). Bossi & Navarro (1988) consideram
que esse corpo granítico intrudiu nos

metamorfitos de baixo grau da Formação Paso

Severino e que a sua estrutura foi intensamente afetada pelos esforços tectônicos associados
com a intrusão magmática.
O Granito Mahoma é isótropo, tem textura equigranular, é leucocrático apesar da
presença de biotita e possui encraves de microdiorito. A cor do granito é rosa, a granulação é
média e ele é composto por quartzo, ortoclásio fortemente pertitizado e albita. Os minerais
acessórios são fluorita, apatita e biotita. No contato com os metamorfitos encaixantes,
desenvolveram-se comubianitos a epidoto, xistos com andalusita e cordierita, e ardósias a
quiastolita.

Granito de Mal Abrigo (11) (Preciozzi et al. (1985) e Preciozzi (1989) é um corpo de
aproximadamente 50 km 2, cujo limite é brusco para este, norte e sul, mas é pouco claro para
oeste, onde vai se transformando num granito-gnáissico e confunde-se com o Complexo
Granito-gnáissico. Trata-se de um granito-granodiorito leucocrático, com homblenda e biotita
e com grão grosso. Ao norte do Povoado de Mal Abrigo, na pedreira de AFE, o granito
adquire uma xistosidade de direção N14E, concordante com aquela dos xistos da Formação
Paso Severino. A partir dessas características, é possível que a intrusão tenha ocorrido numa
fase tardia de deformação. Não se tem observado a presença de diques doleríticos que cortem
essa intrusão (Medina, 1988), diferente do que ocorre com o Granito Mahoma.
2) Granito Cerro Albornoz (111). No centro-oeste da área, aparece esse corpo de
pequena dimensão, constituído por un leucogranito rosa, de grão médio a grosso, composto
por quartzo, feldspato e biotita. A sua colocação é posterior à Falha de Pueblo González, que
o delimita ao sul, (Preciozzi et al., 1985).
3) Granito de Tía Josefa (IV).

É uma pequena intrusão de granodiorito, com

homblenda, biotita e plagioclásios euédricos; possui grão grosso, tem cor cinza e está
provavelmente correlacionado aos complexos de Isla Mala-Arroio da Vírgen (Preciozzi et ai.,
1985; ver Figura 2.3, XII e XIII).

4) Granito Cerro San José (V).

Preciozzi et al. (1985) e Preciozzi (1989), definem

esse corpo intrusivo como um granito sódico, muscovítico de grão grosso e de cor branca; ele
não apresenta minerais acessórios e tem pouca muscovita de cor esverdeada. As rochas
encaixantes são os metamorfitos da Formação San José, micaxistos com estaurolita, granada e
cianita.
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5) Maciço de Cufré (VI). Segundo Preciozzi (1989) esse maciço está formado por un
conjunto litológico de granitos e granodioritos. O maciço Cufré possui uma forma alongada,
pelo qual é possível que seu alojamento tenha sido controlado tectônicamente pela Falha de
Povo González desenvolvida imediatamente ao norte do maciço. As características
observadas sugerem que esse corpo seja sintectônico.

A Faixa milonítica Cufré - Mal Abrigo (FMCMA). Segundo Coronel & Techera
(1990), essa estrutura é muito importante na área e está situada ao Norte da Mina Mahoma.
Essa faixa milonítica está associada ao grande lineamento marcado pela Falha de Pueblo
González, a qual atravessa a área com direção aproximada E-W. Para leste de Mal Abrigo, a
faixa rnilonítica bifurca-se parcialmente, de modo que urna das ramificações segue para NE e
o outro para NE-E (Figura 2.4).
Segundo Bossi et al. (1998b), as relações estratigráficas estabelecidas a partir dos dados
geocronológicos (Tabela 2.I) indicam que os granitos e leucogranitos são posteriores ao
alojamento de granodioritos e tonalitos e por sua vez, ambos são posteriores ao metamorfismo
da seqüência vulcano-sedirnentar (Formação Paso Severino). Como as idades estão emtomo
de 2100±100 Ma (Complexo Mahorna-Mal Abrigo) até 2450±120 Ma (granodiorito Isla
Mala), então suspeita-se que o cinturão vulcano-sedirnentar foi formado durante o Arqueano
(ou no Paleoproterozóico), ou seja, anterior ao Ciclo Transamazônico.

2.2.4

Formações Sedimentares Cenozóicas

As formações sedimentares estão representados pelas formações Raigón e Libertad, de
idade

Terciária e Quaternária, respectivamente (Figura 2.4). Elas se localizam

preferencialmente ao sul da área e marcam urna geornorfologia suavemente ondulada a plana.

Formação Raigón (NPr). Essa formação foi definida por Goso (1964) e é constituída
por argilas verdes, areias finas a média, feldspáticas de cor branca. Preciozzi et al. (1985)
definem arenitos de granulornetria variável, cor branca amarelada, com lentes e/ou níveis de
argilas verdes e conglomerados. À Formação Raigón, é atribuído um ambiente de deposição
continental fluvial, com variações laterais em condições de clima serniárido.
Bossi & Navarro (1988), fazem urna descrição geornorfológica do condicionamento
dessa formação e sugerem que ela aflora principalmente nos vales dos cursos de água, onde
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a erosão da Formação Libertad a deixa a descoberto. De acordo os estudos paleontológicos
atribue-lhe uma idade Mioceno Superior-Plioceno Inferior.

Tabela 2.1 - Resumo dos dados geocronológicos obtidos pelo método Rb/Sr, apresentados no capítulo,
correspondentes aos plútons do Cinturão San José, a faixa granitizada Ecilda Paullier e os diques de
rnicrogabros (modificado de Bossi et al. 1993).
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Formação Libertad (QPI).

Essa formação foi individualizada por Bossi & Goso

(1966) e está composta principalmente por lamitos (lamas argilosas com areia grossa
dispersa) e loess. Preciozzi et al. (1985) definem essa formacão como composta por loess e
areias de cores pardas a pardo avermelhado, de composição quartzo-feldespática. Atribui-selhe um ambiente de deposição continental de clima semiárido

com períodos de mawr

umidade. Morfologicamente expressa-se sob a forma de colinas suaves, nunca forma
paisagens horizontais. A idade atribuída para esta formação é Pleistocênica.
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2.3 Resumo
A área da Mina Mahoma está localizada regionalmente dentro do Escudo Cristalino
Uruguaio, mais específicamente no denominado Terreno Piedra Alta (Figura 2.2). Nesse
Terreno, destacam-se três cinturões metamórficos, dos quais aquele localizado na porção
central é o denominado Cinturão San José. Esse tem orientação E-W e agrupa as unidades
metamórficas denominadas Formação Paso Severino. A Mina Mahoma está localizada nessa
área. O levantamento geológico efetuado e os dados geocronológicos das intrusões associadas
ao Cinturão San José permitem reconhecer a evolução conjunta dos cinturões metamórficos e
os complexos granito-gnáissicos, durante as duas últimas fases tectônicas.
A origem do complexo granito-gnáissico ainda não é clara. Segundo Bossi et ai. (1993),
o complexo pode ser um embasamento primitivo de evolução complexa, ou séries
metamórficas que alcançaram condições de anatexia durante o último evento tectono-térrnico
(evento Transamazônico).
Aparentemente, tanto os cinturões metamórficos como as faixas granito-gnáissicas se
estruturam durante o evento Transamazônico (2000 Ma). As idades das principais fases de
deformação associadas ao metamorfismo são pre-transamazônicas, balizadas por dados
obtidos em alguns granitóides intrusivos.
O termo de greenstone beit poderia ser adequado para esse Cinturão metamórfico,
devido 1) às caracterísitcas litogeoquímicas apresentadas, 2) à sua idade (Tabela 2.1) e 3) às
caracterísitcas de seu plutonismo (Bossi et ai., 1996).
As áreas sedimentares Cenozóicas abrangem uma área importante, especialmente ao sul da
Mina Mahoma.
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A Mina Mahoma encontra-se localizada na zona central do Cinturão San José. O relevo
ao redor da Mina apresenta-se suave, onde se destacam alguns afloramentos do granodiorito
tipo, encaixante dos veios mineralizados em ouro. Em geral, esta rocha mostra uma
xistosidade milonítica, está alterada a clorita e carbonato e fica, em parte, recoberta por
sedimentos recentes. A área da mina está localizada na Faixa Milonítica Principal, de direção
geral N70-80E, a qual apresenta continuidade só nos setores central e leste, e fica descontínua
no extremo oeste. A região que rodeia a área da Mina tem sido caracterizada lítologicamente
como uma seqüência vulcano-sedimentar, a qual é intrudida por plútons graníticos,
granodioríticos e gabróicos, conforme foi descrito no Capítulo anterior.
As observações de campo conduziram à determinação de estruturas e litologias distintas
daquelas originalmente descritas para a área. Desse modo, esse capítulo está estruturado para
apresentar as litologias definidas durante os trabalhos que resultaram nessa dissertação. As
unidades litológicas descritas nesse capítulo estão organizadas conforme a coluna litodêmica
apresentada na tabela 3.1. Para a presente área de estudo foram utilizados os critérios de
organização estratigráfica litodêmica (NACSN, 1983) para as unidades do embasamento, uma
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vez que a deformação e o metamorfismo obliteraram completamente as estruturas
sedimentares primárias que são utilizadas na organização litoestratigráfica.

Tabela 3.1 - Organização estratigráfica da área de estudo comparada à coluna estratigráfica proposta
por Preciozzi et a/. (1985) e por Bossi et a/. (1998) [em cinza]. As unidades litológicas proterozóicas
foram hierarquizadas segundo os critérios litodêmicos (NACSN, 1983) e as cenozóicas segundo os
critérios litoestratigráfi.cos.
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3.1 Complexo Metassedimentar
O Complexo Metassedimentar localiza-se no setor sudeste da área estudada (Anexo II).
A maior parte das rochas são xistos constituídos por biotita, muscovita, quartzo, sericita,
estaurolita e andalusita. Esses metamorfitos, em geral sericíticos, apresentam um predomínio
de componentes quartzo-feldspático, mas a composição pode chegar até os xistos com
predomínio de sericita.
Os xistos com predomínio de sericita (mica branca muito fina) apresentam cristais
milimétricos de muscovita (mica branca mais grossa). Alguns deles aparecem como xistos de
contato com corpos intrusivos, mas não foram encontradas texturas características do
metamorfismo de contato. O exemplo é o xisto que rodeia o granito do Cerro San José (Anexo
II), o qual apresenta estaurolitas e andalusitas; os grãos de andalusitas possuem tamanho
centimétrico e formam rosetas (Figura 3.1). É provável que o protólito desses xistos
metassedimentares sejam metapelitos pretos, carbonosos, com alto conteúdo em Al; isso deu
condições para que fossem desenvolvidos os minerais tipicamente metamórficos (andalusita e
estaurolita) num ambiente de metamorfismo regional.
O micaxisto que se encontra ao redor do granito Cerro San José apresenta um
bandamento bem marcado. As bandas mais escuras são ricas em biotita (1 até 2 em de
largura) e apresentam uma grande concentração de estaurolitas disseminadas na matriz
quartzo-biotítica. As bandas mais claras, de composição quartzo-feldspática (3 à 4 em de
largura), apresentam uma concentração muito menor de estaurolita. A andalusita apresenta-se
muito mais disseminada e mostra cristais corroídos de 1 em de comprimento.
Esses xistos são deformados e dobrados e apresentam, em alguns locais as mesmas
feições estruturais que afetaram as unidades do Complexo Ortognáissico Milonitizado. Em
alguns afloramentos no Norte da área de exposição do Complexo Metassedimentar, ocorrem
diques de 20 em até 1 m compostos por ortomilonito foliado. Em alguns locais, os diques
apresentam características semelhantes àquelas do granito Arroyo del Sauce próximo. Esses
diques encontram-se ora paralelizados com a foliação principal, ora claramente oblíquos. Os
diques também apresentam uma foliação S 1 bem marcada, ora paralela, ora levemente oblíqua
à foliação S 1 do xisto metassedimentar encaixante. Essas feições indicam que os diques
alojaram-se antes ou durante o evento deformacional que formou a superfície S1.
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Figura 3.1 - Textura do xisto metassedimentar.
A: fotomicrografia do micaxisto próximo ao granito
do Cerro San José (afloramento 013). B: cristal de
andalusita observado no afloramento 047.

3.2 Complexo Ortognáissico milonitizado
O Complexo Ortognáissico Milonitizado consiste num complexo metamórfico de xistos
e gnaisses porfiroclásticos derivados de rochas graníticas-granodioríticas e de rochas
gabróicas, que se intercalam em todo o complexo. As texturas cristaloblásticas, típicas das
rochas metamórficas (Castro Dorado, 1989), estão presentes com todas as variações e
combinações possíves, desde granoblástica até porfiroblástica. Em relação às microestruturas,
são comuns a foliação metamórfica definida por xistosidades de crenulação muito fortes. As
vezes, observam-se arcos poligonais de micas como restos de xistosidade primária nas
chameiras de microdobras e/ou mica-jish (afloramento 006). Também são comuns os
bandamentos composicionais das micas geradas por blasteses nas superficies C.
Fotomicrografías (LN = Luz natural, LP = Luz polarizada)
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O Complexo Ortognáissico Milonitizado encontra-se muito deformado em condições
heterogêneas. Portanto, é comum a ocorrência da sobreposição (overlap) de texturas típicas
de tectonitos de comportamento dúctil, as quais geram xistosidades miloníticas, bandamento
gnáissico, fo li ações anastomosadas, pods indeformados, etc .. A nomenclatura utilizada para
definir essas rochas baseia-se: (a) na classificação de tectonitos de Higgins (1971), pela qual
as rochas de fábrica anisótropa agrupam-se na série dos milonitos (item 4.1.1.1), e (b) na
classificação de Wise et al.(1984) que introduz a relação entre porcentagem de deformação

versus a porcentagem de recuperação. Esses milonitos variam desde protomilonitos até

ultramilonitos de fonna gradual; os blastomilonitos (milonito com significativa recristalização
estática) intercalam-se aos anteriores; os filonitos (milonito rico em finos grãos de mica) são
menos freqüentes e alguns estão agrupados como

ultramilonitos. Essa nomenclatura

apresenta alguns problemas práticos, já que, por exemplo, uma rocha milonítica quartzofeldspática apresenta quartzo com deformação plástica intracristalina, enquanto o feldspato
pode sofrer processos cataclásticos e não chegam à blastesis. Essas rochas, então, apresentamse com textura porfiroclástica a porfiroblástica típica, com diferentes graus de deformação.
O Complexo Ortognáissico Milonitizado pode ser dividido em duas unidades: a unidade
de ortognaisses indiferenciados derivados de rochas básicas e a unidade de ortognaisses
indiferenciados derivados de granitóides. Todo o Complexo está metamorfizado na fácies
xistos-verdes (greenschist), segundo as paragêneses que podem ser observadas. O complexo
foi intrudido por alguns corpos plutônicos muito diferenciados de carácter tardi a pósdeformacional em relação ao principal evento dúctil que afetou a região (Sn). Porém, esse
plutonismo, segundo os dados geocronológicos apresentados na tabela 2.1, tem uma ampla
distribuição temporal (gabro-granitos) e gerou corpos muito diferenciados e, as vezes, corpos
composicionalmente homogêneos, como será visto mais adiante.
Nesse Complexo Ortognáissico Milonitizado, foi muito importante ter em conta as
relações litológicas observadas no campo para poder definir as áreas afetadas por zonas de
cisalhamento e, assim, evitar confundir as rochas com anisotropias (planares e/ou lineares)
prévias com os tectonitos formados a partir da deformação por cisalhamento simples. Essa
observação foi muito importante, já que podem apresentar texturas similares. Dessa forma,
existiu a necesidade da aplicação de critérios gerais que ajudassem na discriminação dos
tectonitos do resto das rochas metamórficas. Para isso, utilizaram-se os critérios apresentados
por Higgins (1971):
(1)

contraste textura}: as rochas cataclásticas e/ou miloníticas são geralmente

reconhecíveis no campo pelo seu contraste com as rochas sobre as quais a zona de
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cisalhamento se implanta. Isso é muito claro nos filonitos, mas é também aplicável aos
milonitos laminados de grão médio e nos xistos granoblásticos miloníticos;
(2)

intemperismo diferencial:

às vezes, as diferenças de intensidade de

intemperismo nas bandas miloníticas, podem ajudar na diferenciação entre os tectonitos e os
metamorfitos sensu strictu.
(3)

natureza gradacional: é especialmente utilizada para diferenciar os tectonitos

das rochas metavulcânicas;
(4)

presença de porfiroclastos, ou de estruturas de fluxo visíveis. Os porfiroclastos

são arredondeados a alongados e apresentam granulação de bordo e formação de sub-grãos.
Nas rochas vulcânicas e metavulcânicas, os porfiroblastos são em geral euédricos, ou
subédricos, e não mostram microestruturas defonnacional. Esse critério deve ser considerado
com muito cuidado em algumas situações, como por exemplo nos afloramentos 083 e 087
(Figura 3.12). Pode-se levar em conta, também, que os porfiroclastos de feldspato são os mais
comuns nos tectonitos, já que, em geral, o quartzo é recristalizado em grãos finos e em fitas
(ribbons). Os fenocristais de quartzo são comuns nas rochas vulcânicas, metavulcânicas e
ígneas intrusivas;
(5)

zonas de mineralização e de alteração. Os tectonitos (especialmente

microbrechas-cataclasitos) são zonas comumente favoráveis a processos de mineralização e
alteração e apresentam coloração características, especialmente quando a mineralização
envolve sulfetos;
(6)

presença de massas de mica. Nas superfícies paralelas a estruturas de fluxo, ou

foliações, as micas fornecem uma aparência de "olhos", oufish nas rochas, principalmente em
filonitos e blastomilonitos, como por exemplo no afloramento 006 (Figura 3.16);
(7)

associação com zonas de falha. As relações de campo são as mais importantes

no reconhecimento dos tectonitos;
(8)

texturas de tectonitos em lâmina delgada. Às vezes, os tectonitos somente

podem ser identificados em nível microscópico.

Além do critério de Higgins (1971), podem-se acrescentar esses critérios:
a - superposição de foliações miloníticas sobre estruturas planares pré-existentes;
b - desenvolvimento de crenulação de microcisalhamento, ou microdobra (sl)
relacionadas com clivagem de fratura e/ou uma nova foliação.
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3.2.1 Ortognaisses indiferenciados derivados de rochas básicas
Os ortognaisses básicos apresentam-se intercalados com os ortognaisses e milonitos
derivados de granitóides. As rochas básicas estão representadas, em geral, por metamorfismo
de fácies xistos verdes indiferenciados, as vezes sem feições planares claramente definíveis,
como no afloramento 059 (Figura 3.3). Algumas dessas rochas verdes são as denominadas
prasinitas nos antecedentes bibliográficos, pois apresentam restos de textura ofítica (Pg

saussuritizada, Px transformado em Anf, Ep e Cl). Algumas rochas anfibolíticas também
apresentam a textura ofítica, que é um indicador de origem vulcânica.

Os termos gerais utilizados nessa unidade correspondem a: a) ortoanfibolitos e b)
anfibólio-plagioclásio-epidoto xistos porfiroblásticos. Os ortoanfibolitos apresentam cores
verde a cinza, de granulação média a grossa, e texturas subofíticas reliquiares. A análise da
lâmina delgada do afloramento 059 (Figura 3.3) mostra um 60 % de anfibólio e um agregado
policristalino de plagioclásio, anfibólio e piroxênio. Os protólitos dos ortoanfibolitos são
gabros e gabro-doleritos. Os xistos porfiroblásticos são, em geral, de cor cinza escuro
esverdeado, granulação muito fina a fina e textura granoblástica que mostra processos de
blasteses incipientes. A Figura 3.2 b apresenta a seção delgada dessa rocha, onde se observa
a textura granoblástica; os blastos são de anfibólio, enquanto o plagioclásio e o epidoto
formam a matriz mais fina.

Os termos milonitizados dessa unidade básica apresentam rochas com características
texturais muito variáveis, desde milonitos, milonito xistos a blastomilonitos (Higgins, 1971).
As cores são em geral verde a cinza, granulação fina a muito fina e texturas lepidoblásticas à
granoblástica. Os minerais mais comuns são cloritas, carbonatos, epidotos, plagioclásio e
quartzo. Apresenta minerais recuperados, ou neoformados nas rochas do tipo milonitos xistos,
ou blastomilonitos. Os termos mais miloníticos (ss) apresentam quantidades variáveis de
anfibólio, plagioclásio e biotita como porfiroclastos.
Os termos milonitizados associados ao Gabro de Mahoma foram registrados nos
afloramentos 019 (Figura 3.4), 033 e 036. No afloramento 033, observa-se termos variáveis
desde a Ruta 23, na direção ENE, numa faixa de 700 m de largura (Ver Anexo li):
ultramilonito com grande silicificação, tipo quartzo-milonito;
milonito com pirita e com relictos de feldspatos;

Capítulo 3 - Caracterização Geológica da Área da Mina Mahoma

31

textura ígnea relicta de granulação grossa. A deformação vm diminuindo e a
foliação é mais grossa em direção ao Gabro Mahoma;
gabro fino quase sem deformação.
O termo milonítico do ponto 032 (Figura 3.20) apresenta características de protólito
granítico, e também se observa um incremento da deformação de W a E, desde o ponto até a
Ruta 23. Portanto, conclui-se que a zona de cisalhamento principal está centrada no contato
entre granito e o Gabro Mahoma, onde se registra a maior deformação (ultramilonitos). Essa
mesma feição de rocha básica e granítica, também pode ser observada no afloramento 034,
que apresenta um milonito de protólito gabróico, fino, foliado e com olhos de feldspato, o
qual é concordante com o milonito de protólito granítico. Alguns pods gabróicos (afloramento
067), apresentam texturas granular fanerítica herdadas.
O setor NE da área é o mais representativo desses ortognaisses derivados de rochas
básicas e apresenta as litologias tipo (Figura 3.5 e 3.6, correspondentes aos afloramentos 040
e 055 respectivamente). As rochas mais comuns são os milonitos do tipo quartzo-cloritacarbonato xistos, que apresentam diferentes graus de cloritização e de carbonatação. Os
afloramentos 039 e 040 apresentam-se com uma alta carbonatação. No afloramento 040, num
corte de 100 metros na direção W-E, encontra-se a seguinte seqüência: ortognaisse gabróico,
xisto com aumento da carbonatação e de piritização, xisto com diminuição da carbonatação,
xisto com aumento da silicificação e da piritização, repetição das zonas xistosas até o
ortognaisse gabróico. Nas seções delgadas do afloramento 040, observa-se texturas
lepidoblásticas até granolepidoblásticas, com vários minerais recuperados: quartzo, clorita,
carbonato, epidoto, plagioclásio e pirita. Nos xistos é muito difícil observar minerais
preservados, mas é provável que o protólito seja o gabro fino foliado identificado
lateralmente. No afloramento 055, a rocha apresenta uma foliação muito anastomosada,
textura granolepidobástica, alta cloritização e carbonatação, menor quantidade de quartzo

ribbon, mas não mostra piritização o que pode representar variação longitudinal da zonação
da alteração hidrotermal. Esses ortognaisses básicos encontram-se intercalados nos
ortognaisses derivados de granitóides e destacam-se na charneira da drag-fold da zona de
cisalhamento principal (milonitos altamente cloritizados nos afloramentos 029 e 030).
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Figura 3.2 - Fotomicrografia das rochas do afloramento 017. A: ultramilonito quartzítico, de textura
granoblástica heterogranular, correspondente a unidade de ortognaisses derivados de granitóides. B:
anfibólio-plagioclásio-epidoto xisto, de provável protólito microgabróico, apresentando textura
granoblástica com porfrroblastos recristalizados em sub-grãos.
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Figura 3.3 - Fotomicrografia de ortoanfibolito a plagioclásio maciço de protolito gabro-doleritico no
afloramento 059a. ObsetVam-se os cristais de anfibólio maiores e urna textura ofitica relicta, a qual
mostra sua origem magmática.

Figura 3.4 - Fotomicrografia de quartzo-clorita-sericita xisto, no afloramento 019, apresentando
deformação e piritização onde se obsetVa a blastesis incipiente de porfiroblastos. Essa amostra foi
tomada de urna zona de cisalhamento estreita que corta o Gabro de Mahoma.
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Figura 3.5 - Fotomicrografia de termo milonítico da unidade de ortognaisses básicos: quartzo-cloritacarbonato-epidoto milonitoxisto, com pirita (Afloramento 040).

Figura 3.6 - Fotomicrografia de termo milonítico similar ao afloramento 040, mas que não apresenta
piritização (Afloramento 055).

Capítulo 3 - Caracteriwção Geológica da Área da Mina Mahoma

35

3.2.2 Ortognaisses indiferenciados derivados de granitóides

Essa unidade é a mais amplamente distribuída na área estudada (Anexo li) e aquela que
produz a maior sobreposição de rochas miloníticas devido às faixas de cisalhamento simples
que cortam a área na direção aproximada N75W. Como o termo milonito é estritamente
textural (Passchier & Trouw, 1998), as texturas observadas correspondem a todo o espectro
apresentado por Higgins (1971); ocorrem, portanto, desde protomilonitos a ultramilonitos,
milonito gnaisses, milonito xistos a blastomilonitos. Em geral, como a neoformaçãorecristalização (Higgins, 1971), é dominante em relação à cataclases, é comum observar
quartzo poligonal, feldspatos recuperados, estruturas fantasmas de antigos feldspatos e
diferentes etapas de blastese.

Alguns minerais neoformados situam-se nos extremos de

minerais pré-existentes (clastos) como se os agasalhassem para crescer na sua sombra. As
sombras de pressão (pressure shadows), são de tamanho centimétrico a micrométrico e foram
produzidas pelas heterogeneidades pontuais dos minerais pre-cinemáticos (clastos). As
sombras de pressão são estruturas de dilatância alongadas na direção onde a matrix é estirada,
o que produz um lugar preferencial para a neocristalização metamórfica.

Os termos gerais dessa unidade correspondem a xistos e gnaisses porfiroclásticos a
porfiroblásticos, de cor cinza esverdeados, em geral, com granulação média até muito fina. As
texturas são em geral lepidoblástica a granoblástica heterogranular; apresentando também
algum termo com textura granofírica (figura 3.7, afloramento 018), atípica em relação a
maioria do conjunto litológico. Do ponto de vista mineralógico, apresentam quartzo, feldspato
potásico, plagioclásio como minerais principais, os quais as vezes estão como neominerais,
totalmente neoformados, como o quartzo. A matriz apresenta grandes quantidades de sericita,
biotita, clorita e carbonato como resultado da deformação e da alteração hidrotermal.
A carbonatação é muito importante no xisto porfiroclástico correspondente ao
afloramento 051 '.Esse afloramento corresponde ao testemunho de sondagem DDH-15, onde
se apresenta a foto correspondente a secção delgada na profundidade de 52 metros (Figura
3.8). Na lâmina delgada, observa-se a textura granoblástica heterogranular, de granulação fina
a muito fina. A mineralogia compreende basicamente quartzo recristalizado poligonal e
carbonato em finas vênulas. A amostra mesoscópica apresenta uma forte crenulação, com
concentração de sulfeto nas charneiras das microdobras. Observa-se, também, um
bandamento, onde as bandas de maior espessura são de composição mais muscovíticas e as
bandas mais delgadas são esencialmente quartzo-feldspáticas. A piritização também é muito
freqüente, como por exemplo no afloramento 042 (Figura 3.9), onde pode-se observar a pirita
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sin-cinemática em diferentes etapas de blastesis. O afloramento O18 também apresenta alta
piritização, com cristais automorfos.

Os termos miloníticos estão bem caraterizados nos afloramentos onde é possível
observar o gradiente no desenvolvimento da foliação na zona de cisalhamento. Isso vai
determinar

a variação lateral das texturas , desde a rocha encaixante pouco deformada até

a mais deformada (ultrarriilonito, filonito, blastomilonito). Essas variações laterais na
intensidade da deformação é observada em vários pontos da área.
Para facilitar a descrição dessas litologias, dividiu-se os termos miloníticos segundo sua
localização e associação com as estruturas pré-existentes: (a) milonitos associados com o
Granodiorito Arroyo del Sauce na Zona de Cisalhamento Principal; (b) milonitos associados
ao Complexo Cufré-Cerro Albornoz; (c) milonitos associados

à Zona de Cisalhamento

Secundária, paralela à principal, que está aproximadamente a uma distância de 3 km para
norte; (d) milonitos associados ao corredor de xistos e gnaisses porfiroclásticos do Complexo
Mahoma-Mal Abrigo.
(a)

Os milonitos da Zona de Cisalhamento Principal (ZCP) associados com o

Granodiorito Arroyo del Sauce apresentam uma foliação milonítica muito anastomosada,
onde se encontram pods indeformados (textura fanerítica original) rodeados pelas zonas mais
deformadas. Esse corpo granítico apresenta-se muito cisalhado, porque a ZCP o atravessa.
Essa faixa de deformação apresenta uma grande continuidade na direção N75E, por
aproximadamente

lOkm, com uma largura que oscila entre 200 e 700 m. Dadas essas

características, os milonitos da ZCP tmbém apresentam todas as variações texturais segundo a
classificação de Higgins (1971). Nas figuras 3.10 e 3.11, correspondentes aos afloramentos
028 e 053 (Ver Anexo 11) respectivamente, pode-se observar o incremento da deformação e a
mudança textura!, desde o granodiorito sem deformação até o afloramento 028 (idem 014),
onde o granodiorito mostra textura de milonito, com quartzo em mosáico poligonal,
feldspatos alterados, biotitas altamente cloritizadas e esfenos automorfos; continuando na
direção norte, no afloramento 053, observa-se a máxima deformação, que resulta num
quartzo - milonito.
O caráter gradacional da deformação também é observado num corte com os
afloramentos 002, 003 e 006 (Figuras 3.14, 3.15 e 3.16 respectivamente). No afloramento
002, observa-se o granodiorito milonitizado, com os grãos de biotitas alteradas a cloritas, com
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importante anastomosamento da microfoliação; em direção a leste observa-se pods de
granodiorito indeformado, até entrar numa área de forte transposição (afloramentos 026 e
027), onde ocorre uma textura milonítica bem marcada. A deformação aumenta até chegar ao
afloramento 006, onde é possível observar um blastomilonito com forte estrutura de fluxo, no
qual se destacam as biotitas na forma de mica-fish e alguns relictos de arcos poligonais
(Figura 3.16). O grau de carbonatação aumenta para o leste (Figura 3.15)
(b)

Os milonitos associados ao Complexo Cufré-Cerro Albornoz ocorrem

intercalados com pods de granitóides indeformados, similar aos descritos anteriormente. A
principal diferença é que esses milonitos apresentam, em geral, texturas de protomilonitos a
milonitos. Nas figuras 3.17 e 3.18, apresentam-se protomilonitos com características
similares, nas quais varia a granulação e a porcentagem de neorecristalização de minerais.
(c)

Os milonitos associados à Zona de Cisalhamento Secundária apresentam alto

grau de deformação. O milonito do afloramento 087 (Figura 3.12) apresenta-se muito
cloritizado, com uma grande distribuição de minerais opacos nos planos de foliação.
Aproximadamente na mesma direção, o afloramento 015 (Figura 3.13) apresenta-se com um
grau de deformação ainda maior, pois se observa um ultramilonito com olhos de quartzo e de
feldspato (ídem aos afloramentos 083, 017a-Figura 3.2a e, 032-Figura 3.20).
(d)

Os milonitos associados ao corredor de xistos e gnaisses porfiroclásticos

localizam-se entre os Complexos Gabro-graníticos de Cufré e Mahoma. O afloramento 031
(Figura 3.19) localiza-se no bordo oriental da Intrusão Granodiorítica de Mal Abrigo. Trata-se
de um protomilonito, de grão médio a grosso, com textura granoblástica heterogranular,
cataclase ainda dominante em relação à neorecristalização. Em direção sudeste, esse corredor
metamórfico-deformacional continua a mostrar os tectonitos; nesse setor, deve-se destacar o
afloramento 032 (Figura 3.20), onde se pode delimitar claramente uma gradação na
deformação que aumenta de W a E desde ortomilonito, ultramilonito e blastomilonitos como
mostra o blastomilonito quartzoso na figura 3.20.
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Figura 3.7 - Fotomicrografia de xisto porfiroclástico com textura granoínica relicta e alto grau de
alteração hidrotermal (Afloramento 018).

Figura 3.8 - Fotomicrografia de xisto granoblástico carbonatado (Afloramento 051 ').
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Figura 3.9 - Fotomicrografia de milonito-gnaisse porfiroblástico a epidoto e sericita. Alta piritização,
onde se pode observar a pirita sin-cinemática em diferentes etapas de blastese (Afloramento 042).
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Figura 3.10 - Fotomicrografia de milonito onde se observa a grande deformação. Os feldspatos muito
alterados, as biotitas transformadas a clorita e, formação de esfenos automorfos (Afloramento 028).

1 lmm

Figura 3.11 - Fotomicrografia de quartzo- milonito. Zona de máxima deformação por cisalhamento
(Afloramento 053).

Capítulo 3 - Caracterização Geológica da Área da Mina Mahoma

40

Figura 3.12 - Fotomicrografia de milonito com textura granolepidoblástica, que apresenta minerais
opacos (provável magnetita) nos planos de foliação e alta cloritização (Afloramento 087).

lmm

Figura 3.13 - Fotomicrografia de ultramilonito, similar ao afloramento 083. A matriz é muito fina,
quartzo, feldspatos, biotita e epidoto. Os clastos são quartzo, feldspato potásico e plagioclásio
(Afloramento 015).
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Figura 3.14 - Fotomicrografia de milonito com textura granoblástica, representa a rocha encaixante
principal dos veios mineralizados em ouro (Afloramento 002)

I
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Figura 3.15 - Fotomicrografia de milonito tipo, onde se pode observar, com maior awnento, a alta
carbonatação e cloritização (Afloramento 003).

Figura 3.16 - Fotomicrografia de blastomilonito, com estrutura de mica jish (Afloramento 006).
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Figura 3.17 - Fotomicrografia de protomilonito associado ao Complexo Cufré-Cerro Albornoz. O
quartzo apresenta microtexturas de recuperação, os feldspatos apresentam-se muito alterados, quase
fantasmas. A biotita apresenta-se disseminada em pequenos bastões (Afloramento 063).

Figura 3.18 - Fotomicrografia de protomilonito associado ao Complexo Cufré-Cerro Albornoz,
apresentando maior grau de alteração. As biotitas mantêm-se disseminadas. O plagioclásio tem-se
transformado em sericita-epidoto-clorita (At1oramento ô66).
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Figura 3.19 - Fotomicrografia de protomilonito associado ao granodiorito de Mal Abrigo, apresenta
quartzo poligonal e as biotitas dispõem-se nos planos de foliação milonítica (Afloramento 031).

Figura 3.20 - Fotomicrografia de ultramilonito quartzoso. A matrix poliminerálica está formada por
quartzo, sericita e epidoto (Afloramento 032).
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Metagranitóides intrusivos com diferentes graus de milonitização pré-sin
deformacional

O Maciço de Cufré-Cerro Albornoz. localiza-se no setor SW da área estudada e tem
uma grande variação litológica; ocorrem desde leucogranitos a biotita até granodioritos a
biotita e anf:íbólio. Todo o maciço está muito milonitizado (ítem 3.2.2), com verdadeiras
intercalações de protomilonitos e pods indeformados (Anexo li).
O setor sul do maciço apresenta termos mais quartzo monzoníticos. O setor médio
apresenta termos mais leucocráticos, ricos em feldspatos potássicos, como apresentado na
figura 3.21. O setor norte do maciço, onde está o denominado Cerro Albornoz, mostra
predominantemente um leucogranito biotítico de grão grosso e está deformado, com
intercalações de zonas isótropas. No setor leste e norte desse maciço, intercalam-se algumas
rochas verdes, que correspondem aos ortognaisses da unidade derivada de rochas básicas
(ítem 3.2.1).
De acordo com as características observadas, portanto, não se considera o Maciço Cufré
-Cerro Albornoz como granito tardi-pós-deformacional como foi definido por Preciozzi et al.
(1985).
O Metagranodiorito Arroyo dei Sauce localiza-se no setor central da área estudada e é
definido pela primeira vez no presente trabalho. Ele está constituído fundamentalmente por
quartzo, feldspato potásico, plagioclásio e biotita; o esfeno é um acessório muito importante.
Esse corpo é aquele que apresenta a maior deformação, de modo que é difícil encontrar esse
granito 100 % isótropo. Na figura 3.23 apresenta-se uma fotomicrografia de lâmina delgada
do testemunho de sondagem DDH-134 (53 metros de profundidade), onde o granodiorito está
quase não deformado, mas já mostra indícios da deformação na biotita.
O Metagranodiorito Povo González localiza-se no sul da área e está parcialmente
deformado. A sua composição modal é dada por quartzo (20% ), feldspato potásico (35% ),
plagioclásio (25%) e biotita (10%); portanto, corresponde a um quartzo monzogranito. As
áreas mais deformadas apresentam biotita nos planos de foliação. Na figura 3.22, apresenta
uma fotomicrografia de lâmina delgada onde podem ser observadas as características antes
descritas.
O Metagranodiorito Chamizo localiza-se no leste da área e não foi suficientemente
detalhado nesse trabalho. Contudo, observou-se que se trata de um corpo com menor grau de
deformação e que possui encraves máficos de diferentes tamanhos com bordos ondulados.
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Figura 3.21 - Fotomkrografía do granito associado aos termos mais centrais do Complexo CufréCerro Albornoz (Afloramento 059b)

Figura 3.22 - Fotomicrografia do granodiorito Povo González (Afloramento 035).

Figura 3.23 - Fotomicrografia correspondente ao furo de sondagem DDH-134, onde pode-se observar
os efeitos da deformação na rocha encaixante do minério (Granodiorito Arroyo dei Sauce).
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3.4 Complexo Máfico-plutônico pré-sin-deformacional
Os corpos máfico-plutônicos ocorrem no setor NW da área e são denominados: Gabro
Mahoma e Gabro de Mal Abrigo. Ambos corpos são provavelmete associados ao mesmo
evento intrusivo e anteriores aos granitóides intrusivos pós-deformacionais. A colocação
desses corpos como pré-sin-deformacional deve-se às características da deformação impressas
e será discutida adiante.
O Gabro Mahoma

ocorre no setor centro-norte da área estudada, que apresenta

variações na mineralogia e no tamanho de grão. No bordo sul do corpo, são dominantes os
microgabros (afloramentos 037 e 020) e, para o norte, os gabros de grão mais grosso. No setor
sul, é possível observar (afloramento 019, Figura 3.4) o gabro original afetado pela
deformação, com granulação fina a média; uma foliação Sn anastomosada está variavelmente
desenvolvida, desde uma foliação incipiente que isola lentes de gabro com textura ígnea mais
preservada (placas <Sem de espessura), até uma foliação penetrativa. A clivagem de fratura
faz-se muito intensa, até formar um milonito (ídem afloramento 017). No afloramento 033,
desde a Ruta 23 até 700 metros para o leste, encontra-se desde um ultramilonito de protólito
básico até o gabro fino quase sem deformação.
O Gabro Mal Abrigo ocorre no setor NW e mostra um contato definido, ao norte, com o
Granodiorito Mal Abrigo (Cerros Negros); o contato sul (mais ultramáfico) é difuso com o
Complexo Ortognáissico (derivado de rochas graníticas), devido a ampla cobertura de solo e
topografia mais plana. Em termos gerais, o Gabro Mal Abrigo apresenta-se como uma rocha
de cor cinza escura, com granulação variável. As texturas são em geral intersticiais, desde
ofíticas a suboffticas.
De acordo com os dados registrados no campo e a análise microscópica, pode-se
deteminar que Gabro Mal Abrigo varia composicional e texturalmente na direção SW -NE,
desde termos mais ultramáficos até máficos. No sudoeste, define-se um gabro-norito de cor
cinza, com granulação grossa e com textura cumulática, constituído fundamentalmente por
piroxênio e por plagioclásio. Observa-se na fotomicrografia da figura 3.24 (afloramento 068),
o plagioclásio com duas orientações preferenciais: uma para os cristais cúmulus e outra dos
cristais intercumulus.

No setor norte do corpo intrusivo, ocorrem gabros homblêndicos,

afetados parcialmente pela deformação, de cores cinza escuro, granulação grossa até fina,
textura cumulática, onde também pode observar-se uma orientação preferencial nos
plagioclásios (figura 3.25). Também apresenta uma textura de bordo de reação, onde as
biotitas estão sustituindo o anfibólio.
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Figura 3.24- Fotomicrografia de gabro-norito. Os cristais intercumulus de plagioclásio apresentam-se
em cor branco (Afloramento 068). Observa-se o plagioclásio com duas orientações preferenciais.

Figura 3.25 - Fotomicrografía de gabro com granulometria média a grossa e textura cumulática, onde
observa-se textura de reação das micas e o anfibólio. Apresenta-se deformado (Afloramento 080).

As caracterísiticas litoestruturais apresentadas nesses gabros, afloramentos O19 e 033 do
Gabro Mahoma e, afloramentos 068 e 080 do Gabro de Mal Abrigo, permitem classificar esse
complexo plutônico como pré-sin-deformacional.

Capítulo 3 - Caracteriwção Geológica da Área da Mina Mahoma

48

3.5 Granitóides Intrusivos tardi a pós-deformacionais
Estes corpos são os que apresentam as topografías mais elevadas da área. Destacam-se:
o granito de Mahoma, o granodiorito de Mal Abrigo e o leucogranito do Cerro San José.
O Granodiorito de Mal Abrigo é cortado, no seu lado leste, pela mesma zona de
cisalhamento que corta o Gabro Mahoma.
Os Granitos Mahoma e San José possuem fraturas compatíveis com a deformação D 3 .

3.6 Resumo
A caracterização geológica da área próxima a Mina Mahoma mostra uma grande
variabilidade litológica, especialmente em relação aos ortognaisses rnilonitizados, os quais
cobrem aproximadamente

40% da área, incluindo a área do prospecto. O Complexo

Metassedimentar, localizado ao leste da área, está constituído por xistos sericíticos, com
predomínio de componentes quartzo-feldspáticos e, as vezes, apresentando andalucitas e
estaurolitas.
O Complexo Ortognáissico Milonitizado, localizado no setor central e norte, consiste
num complexo metamórfico de xistos e gnaisses derivados em geral de rochas graníticas e
granodioríticas e de rochas gabróicas. Os xistos e gnaisses derivados das rochas ácidas
ocupam a maior parte da área e, para facilitar a sua descrição, fez-se uma divisão segundo a
localização e a associação com as estruturas pré-existentes. Os rnilonitos associados com o
Granodiorito Arroyo dei Sauce, são onde se localiza a área do prospecto com os veios de
quartzo rnineralizados em ouro e com uma grande variabilidade de rnilonitos descritos
segundo o modelo de classificação textura! proposto por Higgins (1971). Todo o complexo
apresenta corpos graníticos e granodioríticos com diferentes graus de rnilonitização, os quais
não têm um contato nítido com as encaixantes; destaca-se o Granodiorito Arroyo dei Sauce,
que é encaixante do minério, que é definido pela primeira vez no presente trabalho, e que se
apresenta altamente cisalhado e rnilonitizado.
O Complexo Máfico-plutônico pré-sin-deformacional está representado por gabros com
textura cumulática de granulação variada e por alguns corpos ultramáficos. Os granitóides
intrusivos tardi deformacionais são corpos graníticos com textura praticamente isotrópica, que
mostram foliação de bordo e/ou fraturas frágeis de mesma natureza daquelas zonas de
cisalhamento D3 impressas no Complexo Ortognáissico.
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observações

das

descontinuidades de escala mesoscópica. A compreensão geométrica e temporal das estruturas
é o ponto de partida para fazer uma boa interpretação dessas observações e, em conseqüência,
obter resultados de qualidade. As feições observadas foram geradas por um conjunto de
processos que determinaram as transformações geométrica e físico-química da rocha protólito
dando lugar às anisotropias planares e/ou lineares. Nesse capítulo, o principal objetivo é a
apresentação das feições medidas no campo.
Na área de trabalho, as feições fundamentais são as

estruturas específicas dos

metamorfitos: clivagens, foliações em geral, alongamento de minerais, eixos de microdobras,
todos índices de deformação penetrativa na escala mesoscópica, e as estruturas penetrativas,
tais como falhas, fraturas e dobras. As estruturas lineares simples associadas a estruturas
planares não penetrativas, tais como slickenlines, também foram marcadores muito úteis no
estudo do paleostress. As estruturas de preenchimento de espaços dilatacionais, tais como
filões, também foram medidas.
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4.1 Fundamentação Teórica da Caracterização Estrutural

O objetivo desse item é a compreensão das estruturas observadas no campo, levando em
conta os conceitos considerados de maior relevância para a interpretação das mesmas. A
importância desse item resulta da necessidade de se fixar exatamente o significado de muitos
dos termos utilizados nessa dissertação, uma vez que muitos deles podem assumir conceitos,
ou significados distintos conforme a fonte bibliográfica adotada. Assim, esse item constitui o
marco conceitual adotado na dissertação.

4.1.1

Zonas de Cisalhamento

A deformação, nas rochas, não é homogeneamente distribuída. As zonas de
cisalhamento mostram que a deformação heterogênea é o padrão mais comum: a deformação
está concentrada em zonas planares, que isolam blocos de rocha não deformada, ou pouco
deformada. Nessas zonas, ocorre usualmente uma componente rotacional e registra-se uma
alta taxa de deformação e um deslocamento lateral entre blocos. As características antes
citadas definem as zonas de cisalhamento (Ramsay, 1980).
Segundo Ramsay (1977), a deformação nas zonas de cisalhamento pode ser homogênea
(os segmentos retos iniciais mantêm-se retos), ou heterogênea (os segmentos retos iniciais
fazem-se curvos). O segundo caso é o mais usual, já que as rochas em geral apresentam
descontinuidades prévias à deformação, diferente grau de competência, etc. Nas zonas de
cisalhamento, o efeito sobre o plano de clivagem pode ser de deslizamento homogêneo sobre
todo o plano de clivagem, ou não homogêneo com translação diferencial, o mais comum
devido às características de anisotropia dos corpos rochosos. Essa transformação determina
teoricamente uma elipse de deformação (elipsóide em 3D), seja de

Cisalhamento puro

(achatamento puro coaxial: quando as linhas mantêm-se paralelas após a transformação), seja
de Cisalhamento simples (não coaxial: quando as linhas não se mantêm paralelas após a
transformação, Figura 4.1).
Quando a deformação efetua-se por meiO de deslocamentos ao longo de
descontinuidades que limitam pequenos domínios (fraturas, clivagens, etc.), denomina-se

deformação descontínua e, quando a deformação não se efetua ao longo de descontinuidades
prévias, denomina-se deformação contínua (Hobbs et al., 1981). O conceito cinemático de
deformação contínua e descontínua está fortemente ligado com a escala de observação; na
escala mesoscópica (amostra de mão), uma estrutura pode parecer contínua, mas, ao
microscópio, observam-se as descontinuidades por onde ocorrem os deslocamentos. Segundo
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Choukroune (1995), pode-se caraterizar, também, um modelo de deformação contínua por
difusão em condições de metamorfismo de grau mais elevado, onde os minerais serão
deformados plasticamente, ou reorientados, ou simplesmente desaparecem e os minerais
neoformados aparecem durante a história da deformação.
c

B

c

a

cisalhamento simples

A

b

d

\jf

= cisalha simple = 40°

c

P = componente rotacional do cisalhamento

cisalhamento puro

p = e - e· = 56°20'- 33° 40'= 22" 40'
p = 22°40'

Figura 4.1- Representação do cisalhamento simples e puro. (A) modelo não deformado; (B) distorção
devido ao cisalhamento simples de 40°, sentido dextral, (C) distorção por cisalhamento puro.
Modificado de Hobbs et al. (1981).

Segundo Choukroune (1995), as zonas de cisalhamento caracterizam uma estrutura de
deformação descontínua e heterogênea, que mostram um gradiente de deformação
perpendicular à sua direção. As dobras e os boudins caraterizam uma estrutura de deformação
contínua (ou descontínua segundo a escala) e heterogênea, pois são o resultado da
instabilidade mecânica produzida pela presença de estratos de diferentes graus de
competência.
As zonas de cisalhamento são estruturas nas quais os níveis guia, ou marcadores, em
geral, estão deslocados por falhas, mas onde as verdadeiras falhas não existem, ou são
incidentais. Também se pode dizer que são regiões

de deformação dúctil localizada, à
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diferença das zonas de falha sensu strictu, que são regiões de deformação frágil localizada
(Hobbs et al., 1981 ).
A profundidade de transição entre os domínios de comportamento frágil e dúctil
depende de muitos fatores, tais como: intensidade da deformação, gradiente geotérmico,
tamanho de grão, tipo de rocha, pressão de fluidos, orientação do campo de tensões e fábricas
pré-existentes. É comum que se desenvolvam condições metamórficas onde os diferentes
minerais dos milonitos, a rocha representativa, apresentem uma deformação contemporânea
frágil e dúctil (ítem 4.1.1.1). A litologia mais comum que é gerada por essa deformação na
área estudada são os milonitos e todas suas variações texturais (ítem 4.1.1.1).
As bandas de cisalhamento são redes anastomosadas de faixas miloníticas em escala
mesoscópica, que limitam domínios mais e menos deformados, até domínios indeformados,
como os pods (Figura 4.2). A disposição dessas bandas de deformação são os marcadores
cinemáticos principais quando o material em deformação é inicialmente isótropo, como é o
caso de um granito. As bandas de cisalhamento, nessa escala de observação, têm em geral
uma largura milimétrica à centimétrica, são planas, ou curvas e respondem a domínios
deformados dúctil-rúptil (Figura 4.3). Em escala macroscópica (fotografia aérea e imagem de
satélite), as zonas de cisalhamento podem ter espessuras métricas até decamétricas e centenas
a milhares de metros de comprimento. Nas porções de maior deformação, à direção de
cisalhamento é marcada pela presença de lineações de estiramento de minerais deformados
plasticamente (Ac) e/ou pela orientação de minerais neoformados (Figura 4.4). Essas bandas
de cisalhamento, de direção paralela a direção cisalhante, são características de um
cisalhamento simples.

20cm

Foliação milonítica anastomosada

Figura 4.2 - Pods de Granodiorito rodeados pela foliação anastomosada na Zona de Cisalhamento
Principal na região de Mahoma (Dept. San José, Uruguay).
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As bandas de cisalhamento, no início do seu desenvolvimento, apresentam
freqüentemente estruturas

se. Quando há um gradiente na deformação regional, a evolução

das estruturas SC é notável: o espaçamento entre as clivagens C diminui com o aumento da
intensidade da deformação e o ângulo entre C e S também diminui. A expressão mais
evoluída da deformação cisalhante corresponde ao paralelismo dos planos C e S, como se
apresenta na figura 4.3a.

Figura 4.3 - Bandas de cisalhamento de espessura menor que IOcm; (a): zona de cisalha com
estruturas SCss, onde a superficie S apresenta-se quase paralelizada à C; (b): estrutura SCss com
inflexão de veio de quartzo (afloramento 002, no Open Pit do veio li).
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A

t

Sn

Figura 4.4 - Desenvolvimento das foHaçêies. A: desenvolve-se uma petrotrama mineral homogênea
com orientação preferencial dos grãos minerais. B: desenvolve-se uma reorientação preferencial das
micas paralelas a estreitas zonas de cisalhamento. Observa-se a transposição de uma petrotrama planar
(Sn), dando origem a uma crenulação do tipo microcisalha (estrutura SC sl). Modificado de Hobbs et
ai. (1981).

4.1.1.1 Os milonitos
Os milonitos têm urna relevância especial dentro do Complexo Ortognáissico (item 3.2).
Os milonitos são tectonitos onde a deformação plástica intracristahna predomina sobre os
processos cataclásticos (Castro Dorado, 1989). Na denominação dessas rochas, adota-se a
classificação primária da série milonítica proposta por Higgins (1971), a qual posteriormente
foi modificada por Sibson (1977). Wise et al. (1984) apresentou a classificação de Higgins
(1971) por meio da interessante relação entre a percentagem de deformação versus a
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percentagem de recuperação (item 3.2). Segundo Higgins (1971), pode-se caracterizar os
seguintes tipos estruturais e texturais para os milonitos:
• protomilonitos, milonitos (ortomilonitos segundo Wise et al., 1984), ultrarnilonitos e
filonitos (milonitos e ultrarnilonitos): são milonitos com estruturas de fluxo e cataclase
dominante sobre a neo/recristalização de minerais;
• blastomilonitos, gnaisses miloníticos, ou xistos miloníticos: são milonitos com
estruturas de fluxo, onde os processos de neo/recristalização de minerais são dominantes
sobre a cataclase.
Segundo Passchier & Trouw (1998), as rochas foliadas evidenciam uma forte
deformação dúctil e, normalmente, contêm elementos de petrotrama com uma simetria
monoclínica, devido à deformação por cisalhamento simples. O termo milonito é estritamente
estrutural, já que se refere só à fábrica da rocha e não fornece informação da composição
mineral. A petrotrama dos milonitos depende do grau metamórfico da deformação, do tipo de
rocha protólito, das condições reológicas e, por fim, dos diferentes dorninios de deformação
(Figura 4.5).

GRANITO~~·
Prot61i!o
~\J
Prof Pr (Xb) TC

(Knio

oo

ROCHA

---~.--------.1-.---~--~s~rlií:ie erosiva ............. _...__._ _ __

---i---- DEFQTÇÃO
GOUGE

5

·ao~

MECANISMOS DE
DEFORMAÇÃO

PREDOMINANCJA DE

iÚJPTIL

Í_______

,::.___,..

CATALsrro ____
200

3

DÚ~~;~~IL
j
1
----

_áfÍ·
·.~
//
_íf/1.

P>oudotoquilito

-p;;;;~~nito

15

400

6

25

600

r
MILOlNITO

---r----DED;t~AÇÃO

PREDOMINÂNCIA

--___u:·~·- _L_----f
GNAISSE
BANDADO

FLUXO DÚCTIL

PENETRATIVO

!t
1~-~~
-~~1f

;. I t·.(:j

Pseudotaquilrto
Falha rúptil- dúctil

MILONlTO
Zona de cis6lha
Domínio Dúctil

.

, ,.-------~·:r~- :=
)i,

;f_/j,li:t/, '1 /i:
.;

'.~f;:! li

i.

Figura 4.5 - Secção esquemática relacionando urna zona de cisalhamento e seus respectivos regimes
de deformação em função da profundidade, pressão e temperatura (modificado de Sibson 1977,
Simpson 1986, Colvine et al. 1988 e Passchier & Trouw 1998).
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Segundo Passchier & Trouw (1998), no centro das zonas de cisalhamento, no domínio
dúctil, decresce a diferença reológica entre os materiais devido ao decréscimo da tensão
diferencial; portanto, foliações e lineações são fracas e somente o bandamento marca a
foliação. Nessa etapa, os ultramilonitos e as dobras isoclinais de alta deformação são
característicos. A petrotrama é um indicador aproximado do grau metamórfico:
•

os milonitos de grau baixo, de alta tensão diferencial, apresentam grãos finos de quartzo
fragmentados nos bordos de porfiroclastos de um mineral mais resistente (feldspatos); as
foliações e as lineações apresentam-se bem desenvolvidas;

•

nos milonitos de grau médio, ambos minerais deformam-se por processos cristalplásticos:
(a) há recristalização parcial dos porfiroclastos de feldspato e (2) os grãos de quartzo estão
recristalizados (reorganização cristalina), formando junções tríplices.

Superficies SC nos Milonitos
Segundo Lister & Snoke (1984), os milonitos desenvolvem dois tipos de superfícies
planares: a) superfícies S, associadas com a acumulação de deformação finita (foliação), e
b) superfícies C, relacionadas com descontinuidades de deslocamento, ou zonas de maior
deformação cisalhante relativa. Essas superfícies, variáveis dos milonitos, desenvolvem-se em
geral durante a gênese dos mesmos. A principal causa de desenvolvimento dessas superfícies
oblíquas são o alisamento, · ou amaciamento passivo e rotação de grãos no fluxo coaxial;
portanto, produz-se a migração de grãos, destruíndo a forma da petrotrama inicial. Alguns
dos grãos minerais (quartzos, micas, etc.) da petrotrama inicial realizam uma rotação de
ângulo menor do que a da foliação milonítica durante a deformação progresiva não coaxial,
causando a foliação oblíqua. Em relação ao marco cinemático de deformação progressiva, a
foliação ficará um ângulo de 20° a 40° em relação à superfície C.
A clivagem de crenulação também pode ser geométricamente considerada uma estrutura
SC, o que induz a confusões de interpretação desde a coleta dos dados em campo. Em
determinadas escalas de observação (mesoscópica), a clivagem penetrativa pode dar lugar a
uma foliação de crenulação; nesse caso, o plano C (Sn) em geral crenula uma superfície
anterior S (S 0 _1), com o qual não mantém relação genética.
Segundo Passchier & Trouw (1998), as clivagens de crenulação estão relacionadas às
estruturas se e podem ser divididas em:
a) clivagem de crenulação compressional (compressional crenulation cleavage),
típicas dos pelitos. Elas são muito importantes para a determinação de diferentes
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fases deformacionais devido às relações de sobreposição (overprinting) entre as
foliações;
b) bandas de cisalhamento (shear band cleavage), típica dos milonitos (Figura 4.3).
Nesse tipo, é importante levar em conta o contexto geológico de campo, como por
exemplo: as variações laterais da série milonítica.
Os dois tipos de crenulação apresentam geometria similar e podem ser confundidas,
mesmo que apresentem diferenças morfológicas e cinemáticas.
No presente trabalho, adotou-se o termo SCss (sensu strictu) para as bandas de
cisalhamento em que as superfícies são em geral singenéticas; ou seja, desenvolvidas durante
a mesma fase de deformação que gerou os milonitos.
As superfícies SC associadas às bandas de cisalhamento são indicativos da quantidade
de deformação por cisalhamento e também informam o sentido de deslocamento (dextral, ou
sinistral). A assimetria de sombras de pressão, mica-fishes, disposição de grãos de quartzo e
de feldspato elongados também são excelentes indicadores do sentido de movimento no
cisalhamento.
Berthé et al. ( 1979) diferenciam dois tipos de pares de superfícies nas bandas de
cisalhamento: (a) tipo C, desenvolvida nas etapas iniciais de geração dos milonitos e comuns
nos granitóides, e (b) tipo C', desenvolvida sobre milonitos micáceos e filonitos e observadas
em etapas mais tardias de geração dos milonitos. Passchier & Trouw (1998) retomam essa
classificação e acrescentam a foliação oblíqua como o terceiro tipo dentro dos pares de
foliações que são comuns nas zonas de cisalhamento dúctil (Figura 4.6).
Lister & Snoke (1984), por outro lado, dividem os milonitos com estuturas SC da
forma seguinte:
a) milonitos

se tipo I:

são típicos de granitóides deformados e apresentam estreitas

zonas de deformação por cisalhamento, que cortam através da foliação milonítica;
b) milonitos

se tipo //:

são comuns em rochas a mica-quartzo e envolvem zonas de

intenso fluxo laminar não coaxial. As superfícies C são definidas por trends de
"mica fish", formadas como resultado do deslocamento de descontinuidades
microscópicas. As superfícies S são definidas por agregados elongados de quartzo,
que são o produto da recristalização dinâmica e que definem uma foliação oblíqua.
A diferença fundamental entre os milonitos tipo I e 11 propostos por Lister & Snoke
(1984) está na importância relativa das superfícies SC.
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Figura 4.6 - Três tipos de pares de foliações características das bandas de cisalhamento dúctil
(modificado de Passchier & Trouw, 1998).

Segundo Berthé et al. (1979), uma caracterísitica importante é que S e C desenvolvemse simultaneamente. Lister & Snoke (1984) levam em conta que o comportamento esperado
num fluxo laminar não coaxial é a degeneração da velocidade do campo deformacional com o
transcurso do tempo, onde a deformação por cisalhamento é concentrada em estreitas zonas
no fim da história da deformação. Então, três associações poderiam acontecer: a)
desenvolvimento sincrônico da foliação milonítica S e das bandas de cisalhamento C que
cortam e que crenulam aquela foliação; b) desenvolvimento de estreitas zonas de
cisalhamento C nos estágios tardios da mesma deformação que desenvolveu as foliações S; c)
foliação S pré-existente, que é atravessada por estreitas bandas de cisalhamento. Em relação a
essa última adatou-se, no presente trabalho, o termo SCsi sensu latu, o qual representa a típica
crenulação de microcisalha ou microdobra.
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Estruturas Penetrativas

Os conceitos de deformação contínua e descontínua superpõem-se com o conceito de
descontinuidades penetrativas e não penetrativas, respectivamente. Segundo Tumer & Weiss
( 1963 ), em domínios não cristalográficos, todas as superfícies de descontinuidade estão
formadas por grãos (o cristal original passa a ser um agregado de cristais). Quando os grãos
anedrais estão em contato, as superfícies de descontinuidade podem ser aproximadamente
planares, mas sem relação com sua estrutura cristalográfica; mas, quando alguns minerais
desenvolvem um contorno idioblástico, a deformação mostra a sua

influência sobre a

estrutura cristalográfica. A mica, como exemplo extremo, cristaliza comumente com um
hábito tabular paralelo ao plano cristalográfico [001], que se coloca paralelo às foliações de
qualquer natureza.
Todas as descontinuidades são arranjos sistemáticos de limite de grãos e podem mostrar
a influência do controle cristalográfico. Pode-se ter descontinuidades planares no mesmo
corpo em várias escalas diferentes. Em escala microscópica, pode-se ver que os limites de
grãos têm uma orientação preferencial. Em uma escala mesoscópica, pode existir outra
superfície paralela determinada por um bandamento de distintos minerais (ex: bandas mais
biotíticas e bandas mais quartzosas); então, na escala mesoscópica, há uma estrutura planar
penetrativa e outra não penetrativa. Em escala macroscópica, por sua vez, essa estrutura não
penetrativa será penetrativa.
As descontinuidades não cristalográficas são classificadas como não penetrativas a
uma escala suficientemente pequena como para ainda poder observar-se superfícies separando
domínios de tamanho significativo. Mas, à escala de observação maior (meso a macro), a
mesma descontinuidade pode ser penetrativa (Tumer & Weiss, 1963). Em definitivo, tudo
depende da escala do objeto observado, do tipo de descontinuidades e da densidade das
mesmas.
Para uma faixa de encurtamento >30% (aproximadamente, já que depende do tipo de
rocha), a rocha tende a clivar-se (fatiar-se). As clivagens são as descontinuidades penetrativas
mais comuns em escala mesoscópica. A aparição de clivagens pode ser considerada como o
índice de passagem no umbral de comportamento plástico da rocha. O plano de clivagem
pode ser formado em qualquer dos dois regimes de deformação: seja no cisalhamento puro
(encurtamento puro, quando é perpendicular a cr 1), seja no cisalhamento simples (quando é
oblíquo a cr 1).
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A deformação penetrativa é mais habitual nos níveis estruturais inferiores (Mattauer,
1971). Mas, no caso de uma zona mais restrita, como uma faixa milonítica, produz-se a
foliação milonítica na zona mais profunda, onde há o desenvolvimento de feições de domínio
dúctil (Figura 4.5).
As estruturas mesoscópicas simples de tectonitos são tratadas geometricamente como
planos, ou linhas. Às vezes, algumas estruturas comuns são definidas por uma combinação
das duas, como por exemplo: uma dobra (eixo da dobra e plano axial da dobra).

4.1.2.1 Descontinuidades planares penetrativas (Foliações)

Segundo Hobbs et al. (1981), foliações são todas as superfícies presentes nas rochas
metamórficas que são definidas por descontinuidades tais como: bandamento gnáissico de
diferente composição, variação no tamanho de grãos, microfalhas, ou microfraturas muito
próximas entre si e aproximadamente paralelas, orientação preferencial de bordo de grãos,
orientação preferencial de minerais planos, ou de agregados minerais lenticulares; todas essas
microestruturas podem estar combinadas.
A foliação é a estrutura de referência em deformação contínua em escala mesoscópica e
é a que concretiza, sobre o terreno, um plano principal de deformação finita. No caso da
foliação milonítica, há que se ter em mente que o plano principal de deformação (S) é
rotacionado para paralelizar-se com uma superfície de cisalhamento simples (Ramsay, 1977).
Segundo Hobbs et al. (1981 ), a origem das foli ações é um problema, porque faltam
teorias adequadas, assim como a boa observação das próprias rochas, que muitas vezes não é
possível no campo. A deformação é considerada o fator mais importante no desenvolvimento
da maioria das foliações. Segundo Vialon et al. (1991), a aparição de clivagem é considerada
como índice de deformação profunda e as relações comuns com os fenômenos de
recristalização metamórfica que originam foliações parecem confirmar esse ponto de vista.
Podem existir muitos mecanismos implicados no desenvolvimento das foliações, mas
todos tendem a produzir uma orientação dimensional preferencial de grãos heterodiamétricos
e/ou de agregados de grãos, que, em qualquer ponto da rocha, definem uma estrutura plana
perpendicular (ou aproximadamente) em relação ao eixo de encurtamento máximo À3 , ou
paralelo ao plano À 1 À2 do elipsóide de deformação (Hobbs et al., 1981). As foliações nem
sempre são estritamente paralelas ao plano axial de estruturas tipo dobra, já que, quando
atravessam camadas de distinta composição, ou competência, mudam a orientação; ou seja
sofrem refração.
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Segundo Tumer & Weiss (1963), as foliações são todos os tipos de superfícies S de
origem metamórfica reconhecíveis mesoscopicamente.
Em termos de nomenclatura, são comuns os termos: xistosidade de plano axial, foliação
de plano axial, clivagem de plano axial. Há uma série de tipos morfológicos de foliação que
se têm identificado; mas, na literatura, não há um acordo total a respeito do significado de
alguns desses termos. Essa confusão deve-se principalmente ao fato de que a gradação
morfológica devida

aos diferentes graus de deformação não podem classificar-se em

categorias diferenciadas (Hobbs et al., 1981). Definem-se membros extremos úteis como
clivagem de fratura, clivagem de crenulação, foliação ardosiana, xistosidade, bandamento
diferencial; mas, existe uma grande variedade de foliações intermediárias.
Segundo Vialon et al. (1991), o termo clivagem é utilizado por analogia com os planos
de fissilidade máxima de certos minerais e corresponde a todas as descontinuidades
penetrativas, repetitivas; ou seja, foliações em geral. Segundo Hobbs et al. (1981), a clivagem
de fratura é definida por microfalhas, ou fraturas muito próximas entre si, que dividem a rocha
em corpos tabulares, ou microlitons. O grau de metamorfismo de baixo a médio determina a
transição tipológica da foliação.
Alguns termos não usados no presente trabalho, também definem foliações de plano
axial. Por exemplo: clivagem ardosiana (slaty cleavage) define as estruturas das rochas de
grão fino e xistosidade pode ser empregada para petrotramas de grãos mais grossos com
orientação preferencial de silicatos, principalmente filossilicatos. Os filitos, por exemplo,
apresentam um tamanho de grão intermediário entre as ardósias e os xistos e a foliação que
determinam pode-se chamar foliação ardosiana, ou xistosidade.
Segundo Hobbs et al. (1981), muitas foliações são definidas pela disposição em
camadas de distinta composição produzida por um processo de diferenciação que acompanha
a formação da foliação. Tem-se demonstrado que um material policristalino submetido a
esforço reequilibra-se termodinamicamente reordenando os minerais em camadas de um só
mineral, paralelas ao plano cr2

-

cr3 do elipsóide de esforço. Também é possível que o

bandamento se desenvolva por processos de não equilíbrio, tais como difusão para fora do
sistema em alguns materiais. Esses fenômenos, em rochas de alto grau metamórfico, são
descritos como bandamento gnáissico e produzem em geral uma foliação muito penetrativa,
determinando uma superfície Sn em campo.
A análise da deformação nas rochas foliadas indica que a orientação da foliação em
relação à deformação interna é perpendicular à direção de máximo encurtamento finito (À 3 ) e
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que são passíveis os deslocamentos de cisalhamento se a foliação for estacionada. Nesse
último caso, observa-se que a foliação se torna um plano de deformação de cisalhamento.
Por rotação, podem desenvolver-se dois tipos de petrotramas:
(1) homogênea, onde há

orientação preferencial dos grãos planares com os e1xos

maiores paralelos a À 1 À 2 ;
(2) heterogênea, onde a reorientação está ao longo de estreitas zonas de cisalhamento
(Figura 4.4b).
A foliação de transposição é um fenômeno diretamente vinculado com a foliação de
crenulação (Figura 4.7) e poder-se-ia dizer que é um estado avançado do desenvolvimento de
uma estrutura SC, ou de uma foliação de crenulação. Essa transposição começa com um
dobramento apertado, onde se isolam as charneiras. No desenvolvimento de uma foliação de
crenulação, a foliação pré-existente dobra-se e rota até ficar paralela com o plano axial das
dobras (Figura 4.8). A transposição é usualmente acompanhada de diferenciação, onde as
zonas de flanco ficam ricas em silicatos larninados; é o caso do desenvolvimento do
bandamento gnáissico paralelo ao plano axial das dobras. Outro exemplo de transposição total
poderia ser um ultrarnilonito. O paralelismo entre foliação e bandamento não é diagnóstico de
transposição, mas a presença deve alertar ao observador em procura de provas mais
definitivas.
Em gnaisses de grau alto e em rochas ígneas deformadas, há foliações não
necessariamente paralelas ao plano axial de dobras. Elas são encontradas nas zonas de
cisalhamento de grande deformação dúctil. A foliação é aproximadamente paralela à zona,
mas em geral atravessa a mesma. A restrição da foliação à zona de cisalhamento e às rochas
adjacentes indica que é uma deformação restrita da zona. Isto é muito claro em regiões onde a
rocha que cerca a zona cisalhada é uma rocha ígnea isótropa (gabro, granitóides, etc).
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Figura 4.7 - Veio I da Mina Mahoma: veios de espessura menor do que lücm dobrados. O plano axial
é dado pela foliação milonítica paralela com a zona de cisalha principal (afloramento 004 ). Esses veios
foram alojados antes, ou durante o desenvolvimento da S3, em uma posição situada no campo de
encurtamento do elipsóide de deformação.

Figura 4.8 - Feições de transposição. (A) ultramilonito no afloramento 027 (zona de cisalhamento
principal), onde se observa que o veio de quartzo dobrado é um índice de transposição na rocha com
crenulação forte. O veio, mais competente, dobra-se, boudina-se e é transposto numa matriz
incompetente. (B) foliação de transposição (Sn) devido ao dobramento e boudinagem da Sn-I (Hobbs
et a/., 1981).
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4.1.2.2 Descontinuidades lineares (Lineações)
Segundo Hobbs et al.(1981), lineação é o termo que descreve qualquer estrutura
linear repetitiva presente nas rochas; pode ser uma estrutura primária ígnea, ou sedimentar, ou
uma estrutura secundária relacionada com a deformação. Essa última é a que interessa nesse
capítulo.
Na área de trabalho, as lineações estão bem presentes e pode-se identificar, às vezes,
mais de uma lineação num plano de foliação. Um só evento deformacional pode produzir
lineações de mais de uma orientação. As lineações podem ser paralelas aos eixos das dobras
com as quais estão relacionadas; mas, às vezes, formam ângulos variáveis com os eixos,
dependendo do tipo e da natureza temporal.
Excetuando os slickenlines (Figura 4.9a), rods, mullions e boudins, todas as lineações
medidas, em geral, podem ser consideradas penetrativas. Segundo Fletcher (1977), as
lineações penetrativas são normalmente paralelas aos eixos das dobras geradas na mesma
época da deformação. Segundo Turner & Weiss (1963), as relações complexas das lineações
são características de dobras não cilíndricas. Essas complexidades são produto da diferença de
idades das estruturas associadas; as lineações de fases deformacionais iniciais podem ser
rotadas por posteriores dobramentos das superfícies S às quais elas estão ligadas.
O estudo e a análise das lineações estruturais fornece dados de capital importância para
o entendimento da evolução estrutural de uma determinada área, uma vez que pode evidenciar
a sua história geológica por meio das relações geométricas com outros elementos da rocha,
tais como: eixos B e orientações mineralógicas. Além disso, o estudo da natureza de uma dada
espécie de lineação (por exemplo: a intersecção de S12 ) pode fornecer elementos valiosos para
elucidar o mecanismo de deformação que afetou a área e o estudo de transposições.
As lineações minerais são definidas pela orientação preferencial de grãos
heterodiamétricos, ou de agregados minerais alongados e podem ser de dois tipos
fundamentais:
(1) alongamento de clastos, muito comuns nas faixas miloníticas da área estudada;
(2) minerais neoformados;
Ambas podem, às vezes, estar presentes na mesma estrutura linear, já que um clasto
alongado e rotado gera, em suas extremidades, sombras de pressão com minerais
neoformados, que podem contribuir para o desenvolvimento da lineação. Em geral, esse tipo
de lineação está contida em uma superfície S. A lineação tipo alongamento de clastos (por
exemplo: quartzo e feldspato nos milonitos) está determinada por uma orientação preferencial
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do clasto e há normalmente uma rotação associada. A orientação da lineação produzida por
um mineral neoformado está associada a uma orientação cristalográfica preferencial (por
exemplo: sillimanita, andalusita, os quais são elongados segundo o eixo cristalográfico c;
Figura 4.9b).
As lineações de intersecção são o resultado do truncamento de superfícies
deformacionais e foram medidas no campo e verificadas com a utilização do estereograma. A
lineação de crenulação é uma lineação de intersecção produzida pelos planos axiais das
microdobras, ou das microcisalhas com uma foliação anterior (Fletcher, 1977) e materializam
o eixo das microdobras, ou das drag folds. Ou seja, as lineações de intercecção, por exemplo,
das superfícies

s;_ materializam a atitude do eixo da dobra s;_
1

1,

o qual pode ser verificado

no estereograma.
Os eixos de dobras medidos in situ não são lineações sensu strictu; são elementos das
dobras. As pequenas crenulações nas chameiras e nos flancos determinam a lineação sensu
strictu, a qual é paralela ao eixo da dobra.
Os slickenlines, ou estrias de espelho de falha são estruturas lineares comuns de
carácter não penetrativo, que são paralelas à direção do movimento relativo de cisalha durante
a sua formação (Figura 4.9a). O sentido do movimento está dado pelos degraus, os quais
miram na direção de movimento do bloco oposto.
Os rods, mullions e boudins são lineações estruturais formadas em resposta à extensão
de uma camada, ou estrutura planar competente em relação à sua encaixante menos
competente. Os mullions e boudins são geralmente de tamanho grande, por isso seu caráter
não penetrativo. Em geral, as três estruturas podem estar orientadas paralelamente aos eixos
das dobras relacionadas.
Os rods são os corpos alongados monominerálicos. Wilson (1953) propôs a sua
formação como uma segregação metamórfica de quartzo; mas, Wilson (1961), com o
problema da identificação da origem do quartzo, propôs um termo mais descritvo para todos
os agregados alongados monominerálicos, já que é provável que, no desenvolvimento dessas
estruturas, não esteja implicado um só mecanismo.
Os mullions formam-se sobre o próprio material da rocha original e são de angulares a
arredondados em secção. Também são estruturas que podem ser o produto de mais de um
processo (Hobbs, 1981). Segundo Ramsay (1967), os mullions são o produto de um forte
dobramento, em pequena escala, da superfície que separa rochas de diferente grau de
competência.
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Figura 4.9- Descontinuidades lineares. (A) slickenlines presentes no Open Pit do Veio I (Afloramento
004). (B) lineação mineral (andalusita) identificada no afloramento 047, correspondente ao Complexo
Metassedimentar.

Os boudins são estruturas de segmentação de corpos pré-existentes mais competente
que a rocha que os rodeia. A boudinage é claramente um produto de esforços trativos.
Quando a litologia não pode suportar a tração, produz-se o estrangulamento e posterior
ruptura dessa camada mais competente que as adjacentes.
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4.2 Caracterização Estrutural da Região da Mina Mahoma
O cisalhamento simples é o principal tipo de cisalhamento que ocorre nas áreas
deformadas da região da Mina Mahoma (ítem 3.2). Esse regime de deformação está presente
na maioria das feições estruturais medidas no campo. Como vai se verificar, a região da Mina
Mahoma é marcada pela superposição de três fases deformacionais penetrativas, das quais a
primeira e a terceira foram desenvolvidas sob regime de cisalhamento simples (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 - Resumo da natureza e da orientação dos elementos deformacionais desenvolvidos na
região de Mina Mahoma (Dept. San José, Uruguay).
Fase de

Superfície

deformação

deformacional

Lineações

estruturas geradas

Ac
DI

SI

M

B2
D2

s2

Ac
M
B3

D3

s3

Ac
M

D4(?)

F

Descrição breve das

Foliação milonítica que está impressa em gnaisse
e/ou xistos porfrroclásticos, onde xistosidade e
bandamento gnáissico têm um comportamento
regular (sem anastomosamento). A estrutura das
rochas miloníticas é muito variável em campo:
ultramilonitos, ortomilonitos e protomilonitos.
Foliação anastomosada forte com freqüente presença
de micro, meso e/ou macrolithons de S 1• Os lithons
possuem freqüentes dobras sem raíz.
Veios de quartzo transpostos (dobras sem raíz), ou
em vias de transposição.
Foliação anastomosada forte com freqüentes pods e
lithons de rocha granítica e de gnaisse (S 1 e/ou S 2).
Em escala regional, são identificadas zonas de
cisalhamento e dobras de arrasto.
Fraturas que cortam as superfícies deformacionais de
D3.

Ac = alongamento de clastos, M = minerais neoformados, B = eixo de dobras.

Em áreas polideformadas como na região da Mina Mahoma (Dept. San José, Uruguay),
a correlação de superfícies deformacionais e a análise estrutural com o objetivo de determinar
o controle de depósitos minerais passa necessariamente pela definição de domínios
estruturalmente homogêneos. A definição desses domínios foi realizada por meio da análise
de lineamentos.
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Análise de lineamentos

Na segunda metade do século XX, iniciou-se o desenvolvimento das técnicas de
aerolevantamento, mas as primeiras observações sobre a disposição retilínea de muitas
estruturas geológicas remontam à Europa no século XIX. A partir da década de 1960, a
popularização do uso de fotografias aéreas e, posteriormente, de imagens de satélite
despertaram o interesse crescente de pesquisadores na detecção e na análise de feições
lineares na superficie terrestre (Cunha, 1996).
O termo "lineamento" corresponde a uma feicão geológica mapeável, que está disposta
seja em linha reta, ou encurvada e que difere do padrão das feições adjacentes e que
provavelmente reflete um fenômeno de subsuperficie (O'Leary et ai. 1976). Segundo Amaro
& Strieder (1994), os lineamentos observados em qualquer tipo de imagem são a expressão

topográfica bidimensional de uma estrutura tridimensional presente na crosta terrestre.
Como os lineamentos retratam adequadamente os padrões de estruturação geológica,
além de zonas de deformação com mais alta porosidade secundária, essas zonas tomam-se
vias importantes para a migração de fluídos e, portanto, os lineamentos constituem feições
importantes para a exploração de depósitos minerais, água subterrânea, etc (Gupta, 1991).
A análise monoscópica visual de imagens LANDSAT, SPOT e/ou SLAR (Side Looking
Airbome Radar) é fundamental na realização dos mapas de lineamentos (Amaro & Strieder,
1994). No caso estudado, a imagem LANDSAT TM-5 (bandas 3 & 7) é de escala 1:50. 000 e
é muito útil para traçar padrões estruturais locais e para definir zonas de textura e de
tonalidade homólogas. Segundo Schuck et al. (1985), essa escala de imagem posibilita a
utilização conjunta de análise visual estereoscópica de fotografías aéreas.
Alguns estudos de caso merecem menção. Por exemplo: Roberts et al. (1991) estudaram
o ambiente tectônico e a evolução dos fluidos formadores de veios de quartzo aurífero na
região de La Codosera (Espanha); nesse estudo, o mapa de lineamentos resultante da
interpretação na imagem LANDSAT foi relevante, pois fornece uma idéia clara do sistema de
fraturas e permite a identificação de novos alvos prospectivos posteriormente confirmados.
Em resumo, considera-se a análise de lineamentos uma técnica extremamente útil na
resolução dos problemas estruturais, em especial em zonas de cisalhamento pois corresponde
a área de estudo do presente trabalho.
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4.2.1.1 Metodologia de extração e armazenamento de lineamentos em imagens

A metodologia de extração dos lineamentos foi desenvolvida de acordo com a proposta
apresentada por Amaro & Strieder (1994). Os lineamentos da área de Mina Mahoma foram
identificados por meio de análise monoscópica da imagem LANDSAT TM5 (bandas 3 & 7),
ampliada à escala 1: 50. 000, 20 x 20 m de pixel. A imagem corresponde à órbita 224/084 de
13 de novembro de 1986. Para a elaboração do mapa de lineamentos, foi desenvolvido o
seguinte procedimento:
1-

seleção da área de interesse na imagem ampliada 1:50.000;

ii - fixação de um filme transparente sobre a imagem, que será a base física do mapa de

lineamentos;
iii - distinção dos lineamentos tipo 1 e tipo 2 por meio do uso de cores diferentes. Utilizouse o critério de traçar os lineamentos visíveis e de não prolongar traços por inferência,
de modo que todo o traçado corresponde a feições geológicas seguramente existentes
no terreno (Schuck et al., 1985);
iv - extração dos principais rios e estradas como referência cartográfica.
Os lineamentos foram digitalizados por meio do software AutoCAD 14.0 (Autodesk,
Inc.), para a confecção do mapa de lineamentos (Figura 4.10). As distorções na escala foram
corrigidas utilizando-se, como base cartográfica, as cartas topográficas do SOM (Uruguay),
na escala 1:50.000, as quais foram previamente digitalizadas e também serviram de base
cartográfica para o mapa geológico.
De acordo com as considerações em relação ao uso do AutoCAD apresentada por
Cunha (1996), o software é muito adequado para esse tipo de trabalho por sua versatilidade,
especialmente na organização das informações em layers diferentes. Destaca-se, também, a
possibilidade que proporciona de interceptação de informações digitalizadas cotn modelos
digitais de elevação (Figura 4.11), desenvolvidos no software SURFER v. 5.0 (Golden
Software).

4.2.1.2 Tipologia de lineamentos

Segundo a definição proposta por Amaro & Strieder (1994), os lineamentos podem ser
considerados como altos (positivos), ou baixos (negativos) topográficos. Os lineamentos
também podem estar expressos por bandamentos tonais, que refletem diferenças litológicas na
reflexão da luz. Assim, falhas e juntas produzem lineamentos com arranjos e padrões
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diferentes daqueles desenvolvidos nos estratos dobrados e cavalgados. Nesse sentido, Amaro
& Strieder (1994) propuseram dois tipos de lineamentos:

Tipo 1: estão associados a estruturas penetrativas dúcteis, tais como xistosidade, ou
bandamento gnáissico (mais comuns), e a estratos sedimentares e/ou vulcânicos levemente
dobrados. Portanto, esse tipo de lineamento é característico em superfícies penetrativas (So,
SI) e/ou lineações (LI) desenvolvidas por qualquer processo geológico.
Os lineamentos tipo 1 desenvolvem feições geomorfológicas positivas e/ou negativas
em arranjo linear ou curvilinear. Às vezes, apresentam bandamento tonal devido a diferente
composição litológica dos estratos, que provoca a erosão diferencial e, portanto, a intercalação
de formas positivas e negativas. Isso determina lineamentos curvilíneos que tendem a modelar
formas estruturais, porquanto podem designar-se como "lineamentos de forma estrutural".

Tipo 2: estão associados a estruturas rúpteis (frágeis a dúcteis) e são retilíneos a
levemente curvilíneos com características bem marcadas.
Esses lineamentos desenvolvem, em geral, feições geomorfológicas negativas, as quais
truncam limites geológicos. No limite frágil, falhas, ou juntas marcam os lineamentos
negativos tipo 2; mesmo estratos dobrados são truncados por fraturas de plano axial. Mas,
quando as zonas de falhas apresentam características mais dúcteis, então, a estrutura que lhe
dá origem é localmente penetrativa e podem desenvolver feições geomorfológicas positivas
e/ou negativas associadas a bandamento tonal. Portanto, esse tipo de lineamento caracteriza
estruturas rúpteis (disjuntivas), que podem desenvolver padrões específicos segundo o
mecanismo de deformação que as origina.
Os lineamentos tipo 2 não foram estudados no presente trabalho. Os trabalhos de
campo mostraram que as principais estruturas rnineralizadas estão condicionadas por feições
penetrativas (foliações SI, S2 e S3), as quais estão impressas como lineamentos tipo 1. Além
disso, os lineamentos tipo 1 estão ligados à estruturação regional (Figura 4.10) controladora
das ocorrências minerais, como se verificará no Capítulo 5 dessa dissertação. No entanto, o
detalhamento estrutural das principais ocorrências da região da Mina Mahoma pode tomar
necessária a análise de lineamentos tipo 2, na medida em que alguns veios mineralizados
estão relacionados à zonas subsidiárias de fraturas (Figura 4.12).
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Figura 4.10 - Os lineamentos tipo 1 na região de mina Mahoma mostram a distribuição das estruturas
penetrativas dúcteis. Em cor cinza estão diferenciadas as zonas de cisalhamento (D3) nos diferentes
domínios estruturais.
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Figura 4.11 - Modelo digital de elevação a (Shaded ReliefMap), utilizando o software Surfer v. 5.0,
onde foram incorporados os lineamentos tipo 1.
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4.2.1.3 Donúnios estruturais a partir da análise de lineamentos
Os lineamentos tipo 1 identificados na região da Mina Mahoma caracterizam-se como
um conjunto de segmentos retilíneos, em geral, ou curvilíneos, onde ocorrem as dobras. O
comprimento médio desses segmentos é de aproximadamente 500 metros, os quais coincidem
com altos e baixos topográficos dispostos paralelamente, que estão associados com
bandamento tonal. No Anexo m, apresenta-se o mapa estrutural, onde estão desenhados os
lineamentos tipo 1 associados com os dados estruturais medidos no campo; esse mapa
estrutural mostra a coincidência dos lineamentos tipo 1 com as estruturas penetrativas

registradas na região da Mina Mahoma.
As feições estruturais que determinam os lineamentos tipo 1 apresentam formas
sinuosas e irregulares, determinadas por feições tais como dobras, zonas de cisalhamento,
intrusões graníticas, o que impossibilita a análise estatística vetorial, já que resultaria numa
análise não significativa (Cunha, 1996).
Segundo a análise do padrão geométrico dos lineamentos tipo 1, foi possível separar 3
domínios estruturais, os quais materializam diferentes feições, tais como dobras, zonas de
cisalhamento e suas ramificações (Figura 4.10). Esses domínios foram posteriormente
ajustados com os dados estruturais, para assim efetuar a análise estrutural de cada domínio
(Cap. 5). As zonas de cisalhamento foram identificadas a partir de observações de onde os
lineamentos são mais densos, paralelos e separados por uma distância muito pequena. Isso
levou a identificar as zonas assinaladas no mapa da figura 4.10, junto a correlação dos dados
de petrotrama.
Domínio I. No setor centro-este desse domínio (Figura 4.10), os lineamentos definem um

sistema de cisalhamento que

apresenta várias zonas de cisalhamento paralelas. A

principal zona de cisalhamento possui aproximadamente 1.5 km de largura e mais de 15
km de comprimento; nessa Zona de Cisalhamento Principal, encontra-se a Mina Mahoma

e os principais prospectos da região. As zonas paralelas (ZC1 e ZC2) são mais delgadas,
possuem menor continuidade e localizam-se uns 3 km para o norte. Todas as zonas
apresentam uma direção aproximada N70E. A continuidade da Zona de Cisalhamento
Principal (ZCP) para leste não se pode verificar, já que extrapola o limite da área de
estudo; a sua continuidade para o sudoeste do domínio não foi visualizada por conta das
coberturas sedimentares Cenozóicas e porque os lineamentos observados nesse setor não
marcam a zona de cisalhamento. A ausência de lineamentos marcadores pode sugerir que,
para o oeste, ocorra a terminação da ZCP, onde são produzidaos grande número de
ramificações típicas. Além disso, observa-se que a espessura da ZCP diminui para oeste,
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os corpos graníticos apresentam-se mais preservados (Anexo li) e os lineamentos
anteriores à zona de cisalhamento mantêm uma disposição espacial em alto ângulo. Estes
elementos são fatores adicionais que corroboram a possível terminação da zona de
cisalhamento nesta direção. No setor central da Zona de Cisalhamento Principal, destacase uma grande dobra de arrasto (drag-fold), a qual determina o sentido dextral de
cisalhamento verificado nas medições de campo. Essa dobra regional F3 está desenvolvida
sobre as rochas dos complexos Ortognáissico e Metassedimentar. Os lineamentos nessa
posição são a expressão geomorfológica da disposição espacial das superfícies S 1//S 2
paralelizadas que foram deformadas pelo evento de cisalhamento D 3 • A disposição geral
aproximada (N70E) das zonas de cisalhamento marcadas pelos lineamentos tipo 1, e o
movimento relativo dextral sugerem que as zonas de cisalhamento tenham evoluído em
função de uma direção de compressão regional aproximadamente NNW -SSE e, portanto,
uma extensão regional perpendicular a essa direção.
Domínio 11. Nesse domínio estrutural, podem ser observadas duas zonas de cisalhamento:

uma no bordo oeste do Granito Mahoma e outra no bordo leste do mesmo corpo (Figura
4.10). No bordo oeste do Granito Mahoma, a zona de cisalhamento (afloramentos 032 e
033) apresenta direção NNW. Em direção a Mal Abrigo, a ZC vai mudando de direção e
os lineamentos vão-se paralelizando com as orientações das zonas de cisalhamento
correspondentes ao Domínio I. No bordo leste, observa-se outra zona de cisalhamento
(afloramento 40), a qual se apresenta impressa sobre rocha básica, cortando a estrutura
anterior das foliações S 1//S2 infletidas em drag-folds. A figura 4.10 mostra que as duas ZC
NNW são ramificações de uma zona de cisalhamento delgada paralela às ZC ENE do
Domínio I. Ao longo das ZC NNW e do segmento ENE, consegue-se observar as
foliações S 1//S2 dobradas, transpostas, com crenulações de microdobra e de dobras de
microcisalhamento de sentido dextro (afloramentos 036, 021 e 020).
Domínio 111. Grande parte desse domínio apresenta-se sobre rochas do Complexo

Metassedimentar, as quais materializam a drag-fold produto da Zona de Cisalhamento
Principal do Domínio I. Essa estrutura é marcada por lineamentos que materializam
estruturas deformacionis anteriores à D3 . A porção sudoeste do Domínio

m está

sobre

rochas do Complexo Ortognáissico e os lineamentos apresentam um caráter mais linear
(ENE), que sofrem inflexão no contato com o Complexo Metassedimentar.
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4.2.2 Correlação de superfícies deformacionais

Quando mais de uma superfície deformacional está presente, é comum denominá-las S 1,
Sz, S3 e assim sucessivamente. No caso de poder determinar-se a superfície original de

estratificação, ou superfície de origem pré-metamórfica, denomina-se S0 . No caso de terrenos
metamórficos altamente deformados, quando não se pode determinar a superfície original,
denomina-se de Sn a foliação principal,

ou mais penetrativa. Uma superfície anterior é

denominada Sn-I e uma posterior Sn+I· Acontece, em geral, que uma superfície Sn+I coincide
com uma Sn, ou uma Sn coincide com uma S0 • 1 medida em outro afloramento. Isso faz parte
da heterogeneidade da deformação e é investigado a partir da análise geométrica regional
(Ramsay & Huber, 1987) por meio da correlação de superfícies (Williams, 1985). Na análise
estrutural, foi preciso separar, com ajuda da planilha dos dados estruturais (Anexo 1),
diferentes domínios para poder estabelecer com precisão as diferentes superfícies
deformacionais.
A correlação das superfícies deformacionais entre afloramentos adjacentes ao longo dos
domínios definidos foi realizada com base nos seguintes critérios:
(1) Denominou-se, no levantamento de campo, como foliações todas as superfícies

deformacionais de caráter penetrativo. A foliação principal, ou mais penetrativa foi
denominada S0 ; aquelas anteriores à Sn foram denominadas Sn-I e as posteriores a
S0 , denominadas como Sn+I·

(2) As estrutras SC medidas foram distinguidas da forma seguinte:

SC sensu latu: correspondem às clivagens de crenulação dos metamorfitos, onde em geral
a Sn+I (C) crenula a Sn (S) e, portanto, formam-se em eventos deformacionais diferentes.
No campo, mediu-se a clivagem de crenulação, que será registrada como uma Sn+I
qualquer na planilha de dados estruturais, e a superfície S0 , que está sendo crenulada. Para
facilitar o trabalho no campo, nas SCsi, denominou-se a superfície C como crenulação de
microdobra, ou microcisalha e destacou-se o seu caráter dextral, ou sinistral.
SC sensu strictu: comumente desenvolvida nos milonitos graníticos. Mediu-se C como
uma clivagem de crenulação e a S, como uma superfície de foliação milonítica. Ambas as
superfícies desenvolvem-se durante a formação do milonito; portanto, correspondem ao
mesmo evento deformacional
Dada a natureza polideformacional da região da Mina Mahoma e a heterogeneidade da
deformação, a transição tipológica da foliação pode ser verificada em vários locais: uma
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clivagem de crenulação (microfraturas S0 ) trunca uma foliação anterior, geralmente definida
pela orientação preferencial de silicatos laminares, que é dobrada em escala micrométrica
(Figura 4.12). No caso de existir um movimento relativo ao longo dessas microfraturas, a
crenulação é denominada de microcisalha e pode-se determinar o sentido do deslocamento
por meio das drag-folds geradas (Figura 4.12a, b). Estas estruturas denominam-se em geral
estruturas SC sensu latu (Hanmer, 1979). As crenulações tipo microdobra (Figura 4.12c, d, e)
são definidas pela ausência de deslocamentos relativos ao longo da clivagem de fratura
superimposta (Sn+I) e de rompimento da foliação anterior (S 0 ); assim, são classificadas como
simétricas (chameira de dobras) e assimétricas (flancos de dobras).

~C(Sn)

b

PA (Sn+l)
PA

Sn

c

d

Figura 4.12- Estruturas de crenulação. Estruturas SC sensu latu, onde a superfície C corresponde à
clivagem de fratura que crenula superfícies anteriores denominadas S; a) clivagem de crenulação tipo
microdobra sinistra!; b) clivagem de crenulação tipo microcisalha dextral. Estruturas de microdobras:
c) dobra simétrica (zona de charneira); d) dobra assimétrica de flanco normal ; e) dobra assimétrica de
flanco inverso.
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Todas as medidas de descontinuidades planares e lineares foram colocadas na planilha
de dados estruturais (Anexo I) em três grupos: superfícies deformacionais, fraturas/clivagens
e lineações. Além disso, adotou-se um código para cada uma das descontinuidades, de modo a
facilitar o trabalho. As descontinuidades estudadas podem ser resumidas da forma seguinte:
i)

descontinuidades planares não penetrativas: fraturas, ramificações de fratura,
falhas (Figura 4.13);

ii)

descontinuidades planares penetrativas: todas as superfícies S em rochas
deformadas, que foram denominadas, em geral, como foliações. Correspondem
às clivagens de crenulação e/ou clivagens de plano axial de dobras. As
superfícies S correspondern às foliações quando são observadas com urna
característica de alta repetitividade;

iii)

descontinuidades lineares não penetrativas: a intersecção de duas superfícies não
penetrativas dá origem a urna lineação de intersecção não penetrativa. Também
o eixo das rnesodobras, slickenlines, rods, mullions e boudins;

iv)

descontinuidades

lineares

penetrativas:

a

intersecção

de

qualquer

descontinuidade planar penetrati va dá origem a urna lineação de intersecção
penetrativa. Estão representadas por alongamento de clastos, minerais
neoformados, eixos de microdobras.

PROTOMILONITO

N

!Sem
1::::===1

Figura 4.13 - Vista em planta de fraturas com veio de quartzo na área do prospecto da Mina Mahoma.
O desenho em escala corresponde ao afloramento 001.
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Fases deformacionais

A partir do processo de correlação de superfícies deformacionais foi possível identificar
três superfícies penetrativas (S 1, S2, S3) e suas respectivas lineações decorrentes do processo
deformacional e de suas superposições. Esses elementos estão apresentados no Mapa
Estrutural da Mina Mahoma (Anexo Ill). Para a discriminação dessas superfícies
deformacionais, o critério de relação temporal (truncamento) foi o mais utilizado, junto com
elementos morfológicos discutidos no item 4.1.

Fase deformacional DJ. Esta fase de deformação forma os primeiros gnaisses e/ou
xistos porfiroclásticos. A xistosidade e bandamento gnáissicos têm um comportamento
regular, ou seja, não apresentam anastomosamento. Assim, esta foliação é designada de S 1•
Esta superfície deformacional está, em alguns locais, totalmente transposta pela deformação
D2 e, por sua vez, pela deformação D 3. No Domínio Estrutural I é possível encontrar maior
quantidade de registro dessa superfície S 1, impressa fundamentalmente nas rochas do
Complexo Ortognáissico derivado de granitóides. No Complexo Ortognáissico derivado de
rochas básicas, a foliação apresenta-se impressa em rochas do tipo quartzo-clorita-carbonato
xistos, como por exemplo no afloramento 055. Os xistos do Complexo Metassedimentar
apresentam superfícies S 1 bastante regular, por vezes com diferenciação metamórfica.
Alongamento de clastos (Ac) e alongamento de minerais neoformados (M) quase não são
observados na foliação S 1.

F ase deformacional D2. Esta fase de deformação apresenta uma foli ação designada
como S2, com anastomosamento forte e com freqüente presença de micro, meso e/ou
macrolithons de S 1 • São freqüentes as lineações de intersecção S12 , assim como os
alongamentos de clastos e de minerais nessas interseções. As estruturas SCsi e SCss são
muito freqüentes e ajudam na determinação das superfícies. A superfície S2 é a que se
apresenta com maior freqüência de registro nas rochas do Complexo Ortognáissico derivado
de granitóides, especialmente nos milonitos da zona de cisalhamento principal (ZCP), onde as
estruturas SCss se fazem mais comuns, e onde o grau de transposição devido a D3 é maior. No
complexo Ortognáissico derivado de rochas básicas, a S2 apresenta-se impressa nos milonitos
transpostos pelas zonas de cisalhamento 2 e 3 (ZC2 e ZC3, ver figura 4.10) e também é
comum em quartzo-clorita-carbonato xistos porfiroclásticos. Os granitóides com alto grau de
milonitização apresentam S2 ainda sem estar transpostas pela D3 nos afloramentos 024, 060,
062 e 090. O Complexo Máfico Plutônico apresenta superfícies S2 , às vezes truncando a
foliação S 1, às vezes sendo truncada pela foliação S3, como apresenta-se no afloramento 037.
O Complexo Metassedimentar apresenta truncamentos de ângulo variável entre as superfícies
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S1 e Sz, o que tomou possível a determinação de lineações de interseção. O eixo da
2

deformação B1

,

de acordo com as medidas feitas, apresenta uma direção aproximada N-S

com caimento para o sul. Nas zonas de maior transposição pela D 3, a S2 apresenta-se
aproximadamente E-W com caimento para o oeste. O alongamento de elastos (A c) medidos
na Sz coincidem com as interseções B12

Fase deformacional D3. Esta fase de deformação apresenta uma foliação designada
como S3, fortemente anastomosada. A foliação S 3 apresenta uma direção geral coincidente
com a direção das zonas de cisalhamento principal (ZCP) e as outras assinaladas na figura
4.10. Os milonitos de ortognaisses derivados de granitóides são os que melhor registram essa
superfície penetrativa. Alguns xistos e milonito xistos derivados dos ortognaisses básicos
também apresentam a superfície S3. O Complexo Metassedimentar também está afetado pela
D3, principalmente gerando foliação de plano axial da dobra de arrasto. Os grandes veios de
quartzo mineralizados a ouro correspondentes à Mina Mahoma apresentam a direção dessa
foliação principal, que, por sua vez, é coincidente com a fraturas P do sistema de Riedel. A
superfície S 3 é a última superfície deformacional penetrativa impressa na região da Mina
Mahoma. Isso resulta na regularidade da posição espacial de S 3 em toda a área estudada, o
que justifica o seu uso como marcador referencial para a análise estrutural.
A zona de cisalhamento que passa através de Mina Mahoma apresenta poucas dezenas
de quilômetros de comprimento e aproximadamente I km de largura (ZCP). O caráter de
cisalhamento frágil não está representado nesta estrutura, onde dominam as características de
deformação frágil-dúctil a dúctil. Na área estudada, determinou-se o sentido dextral do
cisalhamento com indicadores do tipo estruturas SCss e slickenlines medidos no open pit dos
veios principais da Mina Mahoma.
O contato entre os milonitos da ZCP e a rocha encaixante deformada (SI e/ou Sz) ou não
deformada é uma transição de texturas miloníticas, a qual foi possível observar muito
claramente no campo e que, assim, permitiu estabelecer a largura da zona de cisalhamento
principal e algumas de suas ramificações. Os milonitos apresentam-se em bandas bem
diferenciadas, com ultramilonitos no centro da banda de cisalhamento e com a passagem
gradual a protomilonito e encaixante. Esse gradiente no desenvolvimento da foliação é
comum nas zonas de cisalhamento dúcteis, como por exemplo nos milonitos associados ao
Granodiorito Arroyo dei Sauce (item 3.2.2). Às vezes, os ultramilonitos não necesariamente
representam a taxa de deformação mais alta, já que podem ter tido um protólito de grão fino
(filonito); por isso, é muito importante o contexto no campo.
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Fase deformacional D4. Este evento deformacional está associado a um fenômeno
final, de domínio totalmente rúptil, onde o fraturamento é a feição caracterísitca. Na análise
cinemática da área do prospecto, foi determinado o campo de paleostress que formou as
fraturas relacionadas (item 5.1.1.1.2). Os dados foram medidos em slickenlines presentes em
falhas de domínio sinistral. A análise dinâmica posterior constatou que essas fraturas estão
associadas com as fraturas C e R do sistema de Riedel.

4.3 Resumo
A caracterização estrutural da área da Mina Mahoma foi realizada com uma prévia
fundamentação teórica das estruturas observadas no campo. Essas estruturas fundamentais
são: as zonas de cisalhamento, as quais determinam a deformação mais importante da área, e
as estruturas penetrativas, tais como as foliações e lineações. A deformação por cisalhamento
(D3), como se verá no Capítulo seguinte (Cap. 5), constitui o controle mais importante das
ocorrências minerais na região da Mina Mahoma.
A análise de lineamentos tipo 1 na região da Mina Mahoma permitiu fazer uma ampla
avaliação estrutural, a qual foi a base da individualização de domínios estruturais segundo
estruturas geométricas de macroescala. Devido à polideformação da região de Mina Mahoma,
a correlação de superfícies deformacionais entre afloramentos adjacentes ao longo dos
domínios definidos foi fundamental para determinar as superfícies penetrativas S1, Sz e S3 e,
como conseqüência, a caracterização das diferentes fases deformacionais.
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Capítulo 5

,

Análise Estrutural da Area da Mina
Mahoma

A correlação de superfícies e estruturas nas áreas de deformação múltipla é complexa;
existe uma continua necessidade de avaliar a validade dos procedimentos para a análise desse
tipo de área deformada. Quando os afloramentos são poucos, é mais difícil ainda. Porém, sem
a correlação é impossível determinar a ordem temporal das estruturas deformacionais. A
análise dos lineamentos tipo 1 (item 4.2) permitiu melhorar a correlação das feições
estruturais medidas no campo, especialmente a relação temporal das foliações.
A notação azimutal foi utilizada para o levantamento de planos e linhas em campo. Os
elementos planares foram caraterizados por sua direção e pelo mergulho, segundo a
convenção de que o mergulho se encontra a 90° da direção no sentido horário ("regra da mão
direita"; Bames, 1981). As lineações medidas foram caracterizadas pelo ângulo de caimento e
pela direção do mesmo. Com base em todos os dados de campo e a posterior correlação das
medições, obteve-se a planilha de dados estruturais (Anexo I), a qual foi a base fundamental
para a análise estrutural e a elaboração do mapa correspondente (Anexo UI).
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5.1 Os Domínios estruturais

Tendo em conta que a região da Mina Mahoma é dobrada polifasicamente, então o
procedimento normal nestes casos é subdividir a área em várias subáreas menores (domínios)
e estudá-las isoladamente. O procedimento de buscar sub áreas deformacionalmente
homogêneas menores tem a finalidade de obter diagramas

1t

e

f3

interpretáveis e de evitar a

dispersão dos dados estruturais, o que dificulta a análise estrutural. A análise dos lineamentos
tipo 1 foi a técnica fundamental para a separar diferentes domínios estruturais na região da
Mina Mahoma (ítem 4.2.3.1).

5.1.1 Análise do Domínio I

O levantamento de . lineamentos estruturais tipo 1 e a análise estrutural das
descontinuidades estruturais permitem observar, nesse domínio, uma grande zona de
cisalhamento de aproximadamente 1.5 km de largura e mais de 15 km de comprimento
(Figura 4.2). Esta zona de falha apresenta uma atitude média de 254170, mostra sentido
dextral e possui dobras de arrasto (drag folds) de eixo mergulhante 14° na direção ENE. Estas
zonas de cisalhamento apresentam estruturas de tipo SC, as quais têm sido os principais
marcadores cinemáticos para determinar o sentido dextral do cisalhamento. Correlacionando
as estruturas de campo e os lineamentos tipo 1 extraídos da imagem de satélite, também se
pode verificar as dobras de arrasto e o sentido do movimento (Figura 4.12).
A análise da figura 5.1 indica que a superfície deformacional SI não está totalmente
transposta pela superfície S2 em alguns locais; isso sugere redobramento, geração da D 2 e,
portanto, uma grande dispersão das guirlandas das superfícies SI e S2 . Os pólos dos planos SI

+ S2 dispersos (Figura 5.1b) formam aproximadamente uma guirlanda cujo pólo representa o
eixo B3 médio da deformação D3 (atitude 14/077). Esse estereograma permite interpretar uma
dobra F 3 assimétrica de plano axial subvertical e eixo subhorizontal com caimento de 14° na
direção ENE (Figura 5.1b). A assimetria está dada pela diferença de concentração de pólos de
SI + S2 , que é maior no setor sul; isso determina que o flanco dominante (longo) corresponde
aos planos que mergulham para o norte.
A figura 5.2 apresenta a dispersão das superfícies S3 , cujo melhor ajuste da superfície
deformacional S3 determina um pólo médio dentro de um cone de confiança de atitude
321163, que representa um plano de atitude média 254/58. Essa superfície S3 corresponde ao
plano axial da dobra (drag fold) apresentada na figura 5.1 b, onde se determinou o eixo B3.

Capítulo 5 - Análise Estrutural da Área da Mina Mahoma

82

A figura 5.3a apresenta as intersecções S2/S1. onde se observa uma grande dispersão
segundo um plano aproximadamente E-W, que mergulha para o N devido a influência da
deformação D3. A figura 5.3b mostra a dispersão dos eixos e intersecção St!S3 e S2/S3; essa
dispersão faz-se aproximadamente segundo a superfície S3 e indica que a transposição S 1/S 2
foi incompleta.
Urna série de porfiroclastos alongados estão presentes na superfície

S3 e estão

dispersos segundo a intersecção BYBz, conforme comparação entre as figuras 5.3b e 5.4a. A
dispersão principal dessas intersecções e alongamento de porfiroclastos está ao longo do
plano 272170 (S 3).
Os distintos mecanismos de formação de dobras determinam o comportamento das
feições retilíneas (lineações) prévias nessas dobras. Na figura 5.4a, verifica-se que os
porfiroclastos alongados mergulham para o norte e o sul. Os clastos que mergulham para N
apresentam uma grande dispersão ao longo de um plano médio de atitude 273/65,
aproximadamente coincidente com o plano axial da F3 . Os clastos que mergulham para sul
apresentam uma dispersão similar, mas ao longo de um plano médio 074/37. A intersecção
destes planos faz-se próxima da atitude do eixo B3 e ambos planos poderiam estar
representando os flancos da dobra F3.
Uma interpretação distinta seria alcançada se a dispersão dos porfiroclastos alongados
fosse ajustada a um pequeno círculo centrado em 701170 (Figura 5.4b). Segundo Ramsay
(1977), as camadas dobradas por buckling apresentam, no seu interior, diferentes estados de
deformação, devido à deformação por cisalhamento simples paralela às camadas. Essa
deformação distribui-se hetereogeneamente: o movimento nos limites de camadas é maior do
que no centro. Isso dá lugar ao mecanismo de deslizamento flexural (jlexural slip), simples ou
oblíquo, e pode ser o mecanismo provável de deformação que gerou a dobra F3. No entanto,
há que se observar que o eixo do cone de dispersão dos porfiroclastos alongados (Figura 5.4b)
não coincide com o eixo da dobra F3 como seria esperado nessa situação. Assim, é possível
que os dois planos de dispersão dos porfiroclastos (273/65 e 074/37) representem os flancos
da dobra F3, onde os porfiroclastos alongados estão parcialmente reorientados pelo
deslizamento flexural ao longo do bandamento gnáissico S 1 e da foliação anastomosada Sz.
As dobras F3 de arrasto (jlexural slip) podem apresentar espaços dilatacionais nas chameiras,
os quais são locais potenciais para o alojamento de veios do tipo saddle reef Essa feição
pode ser observada nos xistos miloníticos do afloramento 050 (setor NE do Domínio I); a
dobra gerada nesse local possui um eixo de direção aproximada E-W, que mergulha para o
oeste e que está contido no plano axial da deformação D 3, assim como as lineações de
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intersecção B13 medidas nas estruturas mullions presentes. O dado mais significativo, no
afloramento 050, foi o grande veio de quartzo alojado na chameira de dobra com geometria

kink (jlexural slip: contraste de competência de camadas miloníticas) no afloramento 051'.
Esse tipo de estrutura, encontrada na região noreste do domínio estrutural I, foi a base da
definição de um dos tipos de estruturas controladoras (ítem 5.2.1).
Em relação às fraturas no Domínio Estrutural I, analisou-se separadamente os tipos de
fraturas por meio de diagramas circulares de freqüência e obteve-se os seguintes resultados:
FG (Figura 5.5): as fraturas genéricas, tomadas na área total do domínio sem necessário
controle geométrico, apresentam uma grande dispersão e possuem uma moda de maior
freqüência no azimute 250-290, mergulhando grande parte para o norte. Uma
porcentagem menor apresenta azimute entre 080-140, com mergulhos variáveis; outro
grupo está dentro do intervalo de azimute 340-350, mergulhando grande parte para o
oeste; e, por último, uma porcentagem ainda menor de fraturas de mergulho variável está
no intervalo de azimute 160-190.
Fcv (Figura 5.6): as fraturas com veiO de quartzo apresentam-se com uma leve
bimodalidade. A maior freqüência tem um azimute 260-300, mergulhando grande parte
para o norte. O segundo grupo apresenta mergulhos variáveis, com azimute 320-340.
RFpv (Figura 5.7): as fraturas principais ramificadas com veio de quartzo apresentam três
modas, duas de maior freqüência: 130-140 de mergulho variável e 160-170 com mergulho
principal para o oeste. A terceira moda tem azimute 270-290 e mergulho para o norte.
RFsv (Figura 5.8): as ramificações de fraturas (fraturas secundárias) com veio de quartzo
mostram moda de maior freqüência correspondente ao azimute 340-360, mergulhando
para o leste. As outras modas de freqüência menor são 260-270 mergulhando para o norte,
150-160 e 180-190, mergulhando para oeste.
Cmd (Figura 5.9): as fraturas correspondentes as clivagens de crenulação tipo
microcisalha, ou microdobra dextral, na grande maioria, apresentam mergulho para o
norte e azimute 260-310. Destaca-se que a grande maioria dessas clivagens de fratura
foram medidas em superfícies

se

sensu strictu e estão associadas à fase D3. Aquelas

associadas às superfícies S 2 correspondem em geral a estruturas se sensu latu.
Cms (Figura 5.10): as clivagens de crenulação tipo microcisalha, ou microdobra sinistra!
apresentam duas grandes modas. A primeira mergulha para o WNW e tem azimute mais
variável (180-230); a segunda mergulha para o norte e tem azimute mais restrito (270280). Essas clivagens foram medidas em superfícies Sess e também estão associados à
fase D3.
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Figura 5.1- Diagrama n de deformação por D3 . A: estereograrna de contornos dos pólos das
superfícies deformacionais S1+ S2 do Domínio I. B: representação do plano que melhor ajusta a
guirlanda de pólos das referidas superfícies; o pólo da guirlanda representa o eixo B 3 médio, de atitude
14/077.
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Figura 5.2 - Diagrama n de elementos geométricos da fase D3. A: estereograrna de contornos da
superfície deformacional S3 do Domínio I. B: pólos das referidas superfícies e o cone de confiança da
dispersão de S3 em tomo do pólo médio (32/163) de melhor ajuste da superfície S3.
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Figura 5.3- Diagrama 13 de intersecção de superfícies deformacionais no Domínio I. A: intersecções
das superfícies S2 e S 1• B: lineações de intersecção S:YS 2 , B:YB 2 e S:YS~. B:YB 1•
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Figura 5.4 - Diagrama 13 para a distribuição espacial dos porfrroclastos alongados no Domínio I. A:
estereograma correspondente ao alongamento de clastos (Ac), onde se apresenta, com estrela
vermelha, o pólo correspondente ao plano que melhor ajusta a guirlanda dos alongamentos que
mergulham para o norte e, com estrela azul claro, os clastos alongados que mergulham para o sul. B:
ajuste da dispersão da atitude dos porfrroclastos alongados por um pequeno círculo cujo eixo cônico
tem atitude 701170 e abertura de 400.
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Figura 5.5 - Estereograma de contorno dos pólos dos planos de fraturas genéricas do Dorrúnio I (A) e
seu correspondente diagrama de roseta (B).
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Figura 5.6 - Estereograma de contorno dos pólos dos planos de fraturas com veio de quartzo do
Dorrúnio I (A) e o respectivo diagrama de roseta (B).
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Figura 5.7- Estereograrna de contorno correspondente às fraturas principais rarnificadas com veio de
quartzo do Domínio I (A) e o seu respectivo diagrama de roseta (B).
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Figura 5.8- Estereograma de contorno correspondente às ramificações das fraturas (secundárias) com
veio de quartzo do Donúnio I (A) e o seu respectivo diagrama de rosetas (B).
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Figura 5.9 - Estereograma de contorno correspondente às clivagens de crenulação de microcisalha,
ou microdobra dextrais no Domínio I (A) e o seu respectivo diagrama de rosetas (B).
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Figura 5.10 - Estereograma de contorno correspondiente às clivagens de crenulação de microcisalha,
ou microdobra sinistrais no Domínio I (A) e o seu respectivo diagrama de rosetas (B).
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5.1.1.1 Análise cinemática-dinâmica na Zona de Cisalhamento Principal (ZCP)

Essa análise situa o trabalho na área do prospecto, dentro do Domínio I, local específico
da zona de cisalhamento onde estão alojados os principais veios de quartzo mineralizados a
ouro. O objetivo desse ítem é a determinação do controle estrutural dos veios mineralizados
por meio, principalmente, da técnica de determinação de paleostress de Angelier & Mechler
(1977) e da classificação de padrões de fraturas segundo o Modelo de Riedel (1929).
A análise estrutural do sistema de veios principais da Mina Mahoma baseia-se em dados
obtidos no campo, principalmente em feições estruturais do tipo slickenlines, superfícies
SCss, lineações de alongamento mineral, ramificação de fraturas e duplexes. Os slickenlines
foram medidos em zonas de fratura frágil a frágil-dúctil, relacionadas com a evolução da
zona de cisalhamento principal. Portanto, os histogramas circulares de freqüência, podem
correlacionar-se com as estruturas Riedel. Os movimentos relativos ao longo dessas estruturas
podem gerar padrões em duplexes e ramificações, muitos dos quais também serviram para
determinar o sentido de movimento. As estruturas SCss medidas estão associadas a zonas
mais dúcteis.
O estudo e registro das estruturas geométricas desenvolvidas na região são muito
importantes para a determinação do campo de paleostress que deu lugar ao alojamento dos
veios. A determinação das principais direções de paleotensão (Figura 5.13) faz parte da
análise cinemática das estruturas deformacionais e é a base para a análise dinâmica, que
colocará em evidência os controles estruturais dos veios mineralizados.

5.1.1.1.1 Análise cinemática (Paleostress)

Os open pits (Figura 5.11) onde estão alojados os veios de quartzo foram considerados
como áreas-chave por apresentarem suficientes planos de fratura com estrias de deslizamento
e alguns afloramentos com boas superfícies SC (Figuras 4.3 e 4.12).
Os dados cinemáticos foram sistematizados em tabelas (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) para
a análise de paleostress pelo método gráfico de Angelier & Mechler (1977). Muitos outros
métodos têm sido desenvolvidos visando o reconhecimento do campo tensional atuante numa
determinada área, com base em dados de movimentos de falhas (Cunha, 1996). O mecanismo
utilizado pelo método gráfico dos "Diedros Retângulos" proposto por Angelier & Mechler
(1977)

está apresentado na figura 5.12. Por esse método, uma medida

correspondente

a

uma

estria

de

deslizamento (slickenline)

de

campo

está representada no

estereograma com a letra A; o plano de falha está representado por PF e o pólo desse plano,
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Figura 5.11 - Open pit correspondente ao Veio li na Mina Mahoma (Departamento de San José,
Uruguay)

pelo ponto C. O plano perpendicular ao ponto A é denominado plano auxiliar (PA) e contém
os pontos B e C. Portanto, PF (plano de falha) e PA (plano auxiliar) são perpendiculares e
dividem o estereograma em quatro setores equivalentes, identificados segundo o sentido de
movimento da falha. A seta centrífuga na estria de deslizamento indica que se trata de uma
falha com uma componente normal.

Então, o setor central do diagrama e seu quadrante

oposto são áreas de compressão (contém o eixo cr1) e, por conseguinte, as outras duas são de
tração (contém o eixo cr3). Isso é aplicado para cada uma das medidas, e logo se realiza a
superposição dos diagramas para, assim, reduzir as áreas de compressão e de tração, de modo
que só permaneçam as áreas comuns a todos os estereogramas (Figura 5.12 b). Os pontos
amostrados nos open pits (Tabelas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) dos veios principais forneceram
os seguintes resultados:
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Figura 5.12 - Análise de paleostress pelo método de Angelier & Mechler ( 1977).

a) Veio li (principal)

A análise corresponde aos afloramentos 001 e 002, os quais se encontram no extremo
oeste do Veio

n (Figura

5.13). Para a análise dessa sub área, foi aplicado o Método de

Angelier & Mechler (1977) em feições estruturais do tipo slickenlines e estruturas SC. O
resultado obtido nesses afloramentos - chave caracterizou os eixos crr e cr3 como subhorizontais.
Os dados apresentados na tabela 5.1 foram analisados separadamente para as feições
slickenlines e estruturas

se e,

logo, superpostos para verificar a existência , de diferentes

campos tensionais em diferentes estruturas.
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Tabela 5.1 -Estruturas com indicadores cinemáticos medidas na Zona de Cisalhamento Principal que
contém os veios de quartzo mineralizado 01eio Il).
~

Tipo de
estrutura

Atitude da
falha

Atitude do plano
auxiliar

Atitude da
foliação (S)

Direção de
deslizamento

Sentido de
movimento

1

Slickenline

300°/81°

202°/48°

-

42°/110°

Dextral

2

Slickenline

300°/84°

206°/50°

-

40°/115°

Dextral

3

Slickenline

290°/71°

022°/84°

-

06°/290°

Dextral

4

Slickenline

205°/74°

112°/82°

-

08°/022°

Sinistra!

5

Slickenline

194°/82°

098°/56°

-

35°/008°

Sinistra!

6

Slickenline

190°/74°

096°/77°

-

13°/006°

Sinistra!

7

Slickenline

184°/73°

086°/66°

-

25°/356°

Sinistra!

8

Slickenline

245°/84°

154°/66°

-

24°/063°

Dextral

9

Slickenline

296°/73°

195°/54°

36°/104°

Dextral

10

Slickenline

245°/75°

152°/72°

-

18°/060°

Dextral

11

Sliceknline

272°/78°

176°/60°

-

30°/086°

Dextral

12

Slickenline

268°/85°

176°/68°

-

23°/087°

Dextral

13

S-C

285°/80°

190°/60°

231°/60°

30°/HXf

Dextral

14

S-C

290°/66°

192°/72°

232°/60°

18°/102°

Dextral

15

S-C

318°/75°

220°/62°

232°/60°

27°/131°

Dextral

16

S-C

286°/77°

194°/76°

265°/73°

14°/104°

Dextral

17

S-C

295°/84°

204°/70°

280°/78°

22°/112°

Dextral

18

S-C

280°/75°

014°/76°

264°/80°

14°/284°

Dextral

19

S-C

295°/84°

204°/70°

245°/70°

20°1113°

Dextral

20

S-C

285°/66°

194°/84°

260°/65°

05°1103°

Dextral

media
da

O resultado de paleostress obtido para essa área chave pode ser observado na figura
5.13, onde:
V. II - A corresponde ao resultado de paleostress nas estruturas S-C:

V. II - B corresponde ao resultado de paleostress nos slickenlines:

V. II - C

corresponde ao resultado da superposição dos dois campos de paleotensão

anteriores (S-C e slickenlines). Assim, obteve-se um maior grau de precisão do sistema
de esforços: cr 1 = 21°/145°, cr2 = 65°/288°, cr3 = 14°/050°
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Figura 5.13 - Distribuição do paleostress do sistema de veios principais no Prospecto da Mina Mahoma.

Capítulo 5 - Análise Estrutural ckz Área ckz Mina Mahoma

94

b) Veio 2b
A análise corresponde ao afloramento

de amostragem 003, o qual se encontra no

extremo leste do Veio 2b como se apresenta na figura 5.13. Os dados medidos nas paredes do
open pit também foram analisados pelo método de Angelier & Mechler (1977) em feições

estruturais do tipo slickenlines e lineações de alongamento mineral de quartzo e feldspato. O
tratamento dos dados foi feito separadamente, como se apresenta nas tabelas 5.2 e 5.3, pois
foram observadas feições de superposição de zonas de fratura (truncamento e deslocamento)
que podem indicar diferentes campos tensionais. O agrupamento dos dados segundo esses
critérios resultam em:

V. 2b-A: grupo de dados de slickenlines e de dados de lineações de alongamento
mineral em zona de foliação milonítica levemente oblíqua com a foliação do granito-gnaisse,
os quais correspondem à zona de cisalhamento onde estão alojados os veios mineralizados. As
principais direções de tensão são: cr 1 = 32°/152°, cr2 = 56°/304°, cr3 = 14°/055°

V. 2b-B: grupo de dados de slickenlines correspondentes às fraturas que cortam a zona
de cisalhamento onde estão alojados os veios. As principais direções de tensão são: crl
03°/198°,

cr2 =72°/099°, cr3

= 19°/287°

Tabela 5.2 - Estruturas com indicadores cinemáticos medidos na zona de foliação milonítica
levemente oblíqua com a foliação granito-gnáissica (L.along = lineação de alongamento mineral)
no veio 2b.
N"

Tipo de
estrutura

Atitude da
falha

Atitude da
foliação
milonítica

Atitude do
plano auxiliar

Direção de
deslizamento

Sentido de
movimento

1

L. along.

-

258°/84°

160°/34°

67°/070°

Dextral

2

L. along.

-

260°/88°

165°/26°

64°/074°

Dextral

3

L. along.

-

265°/77°

146°/26°

64°/056°

Dextral

4

L. along.

-

275°/71°

140°/24°

65°/050°

Dextral

5

L. along.

-

290°/77°

154°/17°

73°/049°

Dextral

6

Slickenline

280°/81°

-

014°/67°

23°/284°

Dextral

7

Slickenline

276°/78°

-

15°/280°

Dextral

8

Slickenline

270°/78°

-

190°174°
0040/760

15°/274°

Dextral

9

S-C

045°/77°

275°/65° (S)

305°/54°

35°/216°

Sinistra!
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Tabela 5.3 - Estruturas com indicadores cinemáticos medidos nas fraturas que cortam a zona de
cisalhamento onde estão alojados os veios mineralizados (Veio 2b).
Tipo de estrutura
N"
Atitude da falha
Atitude do plano
Direção de
Sentido de
medida

auxiliar

deslizamento

movimento

1

slickenline

240°/87°

330°/88°

01°/241°

Sinistra!

2

slickenline

235°/84°

326°/81°

09°/237°

Sinistra!

3

slickenline

246°/87°

337°/54°

36°1250°

Sinistra!

4

slickenline

227°/86°

137°/84°

05°/047°

Sinistra!

5

slickenline

225°/82°

180°/90°

00°/045°

Sinistra!

6

slickenline

240°/84°

180°/88°

02°/060°

Sinistra!

7

slickenline

304°/58°

213°/86°

03°/122°

Dextral

8

slickenline

090°/78°

358°/86°

04°1268°

Sinistra!

8a

Ramificação de
fratura anterior

226°/84°

184°/70°

20°/095°

Sinistra!

c) Veio I

A análise corresponde aos afloramentos 004 e 005, os quais se encontram no setor NE
do prospecto da Mina Mahoma (Figura 5.13). Os dados foram medidos nas paredes do open
pit. Aplicou-se o método de Angelier & Mechler (1977) em medidas de feições estruturais do

tipo slickenlines, lineações de alongamento mineral (quartzo-feldspato), estruturas S-C e
ramificações de fraturas, como se apresenta nas tabelas 5.4, 5.5 e 5.6.
O tratamento dos dados foi feito separadamente e, posteriormente, calculou-se o campo
médio de paleostress, já que os três resultados correspondem a um campo de esforços similar.
O resultado obtido pode ser observado na figura 5.13, onde se apresenta:
V. I - A: resultado de paleostress nas estruturas S-C correspondentes aos afloramentos
004 e 005 (Tabela 5.4) : cr1

=09°/334°, cr2 =70°/214°, cr3 = 18°/065°.

V. I - B: resultado de paleostress nas feições estruturais do tipo slickenlines e lineações
de alongamento mineral (quartzo-feldspato) correspondentes ao afloramento 004 (Tabela 5.4):

V. I- C: resultado de paleostress correspondente aos slickenlines calculados a partir das
ramificações de fraturas desenhadas e medidas no afloramento 005 (Tabelas 5.5 e 5.6):
cr1

=02°/168°, cr2 =67°/075°, cr3 =22°/270°.
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Os resultados de V.I - A e V.I - B são muito similares; a superposição de ambos
campos de paleotensão permite obter um valor mais preciso do campo tensional, o qual é o
seguinte: cr1 = 10°/144°, a2 = 69°/075°, a3 = 18°/239°
Com esse último ajuste, o campo de paleostress é quase similar ao resultado de V .l-C.

Tabela 5.4 - Estruturas com indicadores cinemáticos medidos nos afloramentos 004 e 005 (Veio I).
po

No
medida

Tipo de
estrutura

Atitude da
falha

Atitude do
plano
auxiliar

004

1

S-C

264°/79°

004

2

S-C

004

3

005

Atitude
da foliação

Direção de
deslizamento

Sentido de
movimento

172°/80°

226°175°

10°/082°

Dextral

202°/88°

110°/58°

058°/70°

34°/022°

Sinistra!

S-C

218°/82°

123°/56°

226°/88°

34°/032°

Sinistra!

4

S-C

290°/80°

200°/80°

272°/78°

10°/109°

Dextral

005

5

S-C

226°/70°

134°/84°

246°/72°

04°/045°

Sinistra!

005

6

S-C

280°/72°

186°178°

232°/68°

12°/096°

Dextral

004

7

slickenline

287°/79°

192°/64°

12°/198°

Dextral

004

8

slickenline

260°/82°

168°/72°

-

18°/078°

Dextral

004

9

slickenline

270°/74°

170°/60°

-

30°/080°

Dextral

004

10

slickenline

264°/76°

168°/66°

-

24°/077°

Dextral

004

11

Slickenline

250°/72°

152°/68°

-

22°/063°

Dextral

004

12

L. along.

255°/78°

152°/44°

-

46°/062°

Dextral

004

13

L.along.

264°/79°

026°/21°

-

70°/294°

Dextral

Tabela 5.5 - Estruturas com indicadores cinemáticos dados por ramificações de fratura no afloramento
005 (Veio I).
No medida

Plano de fratura

Ramificação

Sentido de
movimento

1

274°/70°

300°/88°

Dextral

2

100°/88°

130°/82°

Dextral

3

280°/74°

310°/87°

Dextral

4

134°/64°

340°/72°

Dextral

5

284°/80°

164°/70°

Dextral

6

130°/54°

340°/72°

Dextral

7

268°/82°

150°/57°

Dextral
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Tabela 5.6 - Estruturas com indicadores cinemáticos obtidos a partir das medidas de ramificações de
fraturas no afloramento 005.
No
medida

Tipo de estrutura

Atitude da falha

Atitude do plano
auxiliar

Direção de
deslizamento

Sentido de
movimento

1

Slickenline

274°170°

174°/62°

28°/084°

Dextral

2

Slickenline

300°/88°

210°/54°

35°/121 o

Dextral

3

Slickenline

100°/88°

190°178°

12°/100°

Dextral

4

Slickenline

130°/82°

220°/82°

08°/131°

Dextral

5

Slickenline

280°174°

185°/70°

19°/095°

Dextral

6

Slickenline

310°/87°

219°/64°

26°/129°

Dextral

7

Slickenline

134°/64°

010°/40°

49°/280°

Dextral

8

Slickenline

340°/72°

096°/37°

54°/006°

Dextral
Dextral

9

Slickenline

284°/80°

190°/64°

26°/100°

10

Slickenline

164°/70°

260°/72°

19°/171°

Dextral

11

Slickenline

130°/54°

000°/48°

44°/270°

Dextral

12

Slickenline

340°/72°

100°/32°

58°/010°

Dextral

13

Slickenline

268°/82°

172°/52°

38°/082°

Dextral

14

Slickenline

150°t5r

242°/82°

18°/162°

Dextral

5.1.1.1.2 Análise dinâmica
Segundo Vialon et al. (1991), uma zona de cisalhamento pode ser definida pela malha
de suas fraturas associadas; o sentido de deslocamento é definido pelas relações angulares
entre as falhas e os seus movimentos elementares. As fraturas organizam-se numa malha
alinhada ao longo de uma zona plana: a zona de cisalhamento. Em geral existe uma
convenção (Vialon et al. 1991), que foi usada no exemplo da figura 5.14:
Material inicial homogêneo e contínuo: o coeficente de fricção interno (<p) mais comum
para as rochas é 30°.
Diedros de ruptura: 2J.t =60° =rc/4 - <p/2
Z está rc/4 do plano de cisalhamento máximo da zona que é bissetriz de 2Jl.
Ângulo entre plano de ruptura e plano de cisalhamento máximo é <p/2 = 15°
Deformação interna não é levada em conta.
De acordo com essas ·condições (situação ideal), a zona de cisalhamento comporta-se
com a seguinte malha de fraturas:
a) fraturas de tração T (Figura 5.15 a), en echelón, são rupturas frágei s sensu strictu. Quando
se aumenta o deslocamento, acontece a tração (Figura 5.15) das fraturas e expansão da
zona afetada pela progressão da ruptura na direção cr3. As estruturas en echélon são as que
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~crl

cr3

~

P'

R'
T

ZONA DE
CISALHAMENTO ---1.-----~~~--\-------~~~-~
C_
SINISTRAL

,

~ cr3

crl

R e R'- Sistema de falhas conjugadas de Riedel (sintéticas e antitéticas respectivamente).
P - Sistema simétrico de R (sintético)
P' - Sistema simétrico de R' (antitético).
T - Fraturas de tração perpendiculares a cr3.
C - Fraturas paralelas simétricas à zona de cisalhamento principal.
Sn - Foliações perpendiculares a crl.

crl"

R'

T

P'

!)

cr3

ZONA DE
CISALHAMENTO
DEXTRAL

c

(l
cr3
Figura 5.14 - Relações entre as diferentes fraturas en échelon de uma zona de cisalhamento.
Modificado de Vialon et al. (1991) e Cunha (1996)

(a)

T

~~~~

(b)

--

-~~'3 \ ((--c~-

Zona de cisalhamento dextral .
T perpendicular a cr3
Figura 5.15 - Fraturas de tração (T) en échelon: (a) disposição simples no início da ruptura; (b)
crescimento de Te tração sigmóide. Modificado de Vialon et al. (1991).
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se desenvolvem mais comumente ao longo das zonas de cisalhamento rúpteis (Cunha,
1996). Na área estudada, quase não se registrou fraturas T.
b) fraturas conjugadas de Riedel (Riedel, 1929). R e R'en echelón dispostas num diedro de
2J.1 =60°. Esse sistema faz um ângulo de 15° para R e de 75° para R' em relação à direção
do plano de cisalhamento principal (C). Em geral há predominância de um, ou de outro
conjunto de fraturas.
Cada conjunto elementar de cisalhamento considerado na figura 5.14 (R, R', P, P', C),
pode ser representado pela malha de suas fraturas associadas de tamanho menor, também
chamadas zonas de cisalhamento de ordem sucessiva (Vialon et al., 1991, p. 23). Na figura
5.14 considera-se uma zona de cisalhamento dextral (ou sinistral) de primeira ordem: suas
falhas/fraturas associadas são de segunda ordem e as eventuais fraturas finas sobre essa
malha serão de terceira ordem, e assim sucessivamente. Geralmente, os sistemas não são tão
complexos e só existem algumas fraturas restritas ao plano de cisalhamento de uma
determinada ordem: fraturas C, o sistema conjugado correspondente a R e R' e a malha de
fraturas T.
Na determinação dos sistemas de fraturas associados à Zona de Cisalhamento Principal
da área de estudo, a variação dos ângulos entre± 5-15° (convenção) é normal, devido a que,
na realidade, a rocha original não é homogênea, nem contínua. Por essa razão, os ângulos têm
variação segundo o grau de competência das rochas, além das componentes de encurtamento
(transpressões) e de extensão (transtração) que possam acontecer durante a deformação. A
seqüência de aparecimento das fraturas está relacionada com as propriedades mecânicas das
rochas; mas, em geral, a seqüência, segundo a maioria dos estudos, indica o desenvolvimento
inicial das fraturas R e R', logo C e as fraturas P no estágio residual (Tchalenko, 1970).
Os resultados da análise dinâmica nos open pits dos veios principais são descritos como
segue:

a) Veio 11 (principal)
O resultado da análise cinemática (Figura 5.16) é compatível com a direção da foliação
S3 e foi utilizado para a determinação do tipo de fraturas segundo o Sistema de Riedel. A
subhorizontalidade dos esforços trativo e compressivo indica a deformação por transcorrência.
A maior concentração de medidas das fraturas encontra-se no intervalo de classe delimitado
pelos azimutes 280-310 com mergulho para o norte; diante do resultado obtido pelo método
Angelier & Mechler (1977), essa direção pode ser correlacionada com as fraturas R e C
(Figura 5.16 b). O conjunto delimitado pelos azimutes 240-250 coincide aproximadamente
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com a orientação dos lineamentos tipo 1 observados na imagem de satélite e foi classificado
como foliação S3. Um conjunto menor, com azimute entre 190-200, correlaciona-se com as
fraturas P'.

b) Veio 2b
O resultado da análise cinemática do Veio 2b foi efetuado sobre duas bases de dados,
segundo o tipo de fraturas (Figura 5.17):
(i)

dados correspondentes às fraturas com slickenlines e lineações de

alongamento mineral de sentido dextral, medidos na zona de foliação milonítica levemente
oblíqua à foliação granito-gnáissica. Na figura 5.17a, diante do resultado obtido pelo método
Angelier & Mechler (1977), observa-se uma freqüência máxima delimitada pelos azimutes
270-280, que é correlacionada com as fraturas P. Em menor percentagem, distribuem-se em
freqüências similares as fraturas C, P'e R'; as fraturas C têm de azimute 280-290 e mergulho
para o norte, as fraturas R' têm azimute 000-005 e mergulho para o leste e as fraturas P' têm
azimute 040-050 e mergulho para sudeste.
(ii)

dados correspondentes às fraturas onde se encontram slickenlines com

sentido de movimento sinistral, em fraturas que cortam a zona de cisalha onde estão alojados
os veios. Segundo o resultado de paleostress (Figura 5.17b), observa-se uma freqüência
máxima delimitada pelos azimutes 220-250, que é correlacionada com as fraturas R e C com
mergulho para o NW, respectivamente. Numa percentagem muito menor, distribuem-se as
fraturas P, com azimutes 090-100 e com mergulho para o sul, e as fraturas P', com azimutes
300-310 e com mergulho para o NE. É provável que esse sistema de fraturas sinistrais
correspondam a uma fase de deformação D4 , rúptil, posterior a D3, pois são fraturas que se
superpõem à Zona de Cisalhamento Principal e que foram geradas por um campo tensional
distinto.

c) Veio I
O resultado da análise cinemática do Veio I obtida pelo método Angelier & Mechler
(1977) também permite correlacionar as fraturas de acordo com as estruturas analisadas:
(i)

os dados das estruturas SCss dos afloramentos 004 e 005 indicam as direções

de paleostress conforme apresentado na figura 5.18a. No correspondente diagrama circular de
freqüência, observa-se que a maior concentração de medidas está nos azimutes 200-230 e
correlaciona-se com as fraturas P'. Em freqüências menores e similares, encontram-se as

Capítulo 5 - Análise Estrutural da Área da MiTW Mahoma

101

(a)

!

í

/

~-À

'~

/

v

t

,.

,~/-\
\

\I
I

I

I

~

I

'

J

~

'\,.-/ j
\ /
'

'"'---<!
'-

/

/

j

/

"-..

--...... . .__ - - - - - __., o~--

Figura 5.16 - Análise estrutural cinemática-dinârrúca nos afloramentos 001 e 002. (a) resultado da
análise cinemática pelo método Angelier & Mechler (1977); (b) histograma circular de freqüência das
medidas de fraturas e veios com a interpretação dos conjuntos de fratura. Veio II (principal).
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Figura 5.17 -Análise cinemática-dinârnica (afloramento 003, Veio 2b). a) análise cinemática dos
dados da zona de foliação rnilonítica levemente oblíqua à foliação granito-gnáissica onde estão
alojados os veios, e seu histograma de freqüência. b) análise cinemática dos dados correspondentes às
fraturas que cortam a zona de cisalhamento onde estão alojados os veios e seu histograma.
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Figura 5.18 - Análise cinemático-dinâmica dos afloramentos 004 e 005 (Veio I). (a) análise
cinemática correspondente às estruturas SC e o seu respectivo histograma de freqüência; (b) análise
cinemática dos slickenlines e lineações de alongamento mineral e lústograma correspondente; (c)
análise cinemática a partir das ramificações de fratura amostradas no afloramento 005 e o histograma
correspondente.
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Figura 5.19 - Histograma de freqüência do conjunto de todas as fraturas relacionadas ao Veio I
(Figuras 5.18a, b, c)

fraturas P, C e R, com azimutes médios de 265, 285 e 295, respectivamente. O mergulho
geral é na direção N a NNW;
(i)

os dados de slickenlines e lineações de alongamento mineral do

afloramento 004 (Figura 5.18b) mostram que as direções de paleostress são muito próximas
às anteriores, mas as fraturas estão mais restritas. As fraturas entre os azimutes 250-260 são
correlacionáveis com as fraturas P; as fraturas entre 260-270 são correlacionáveis com as C e
aquelas entre 270-290, com as R. O mergulho geral é na direção norte;
(ii)

no terceiro grupo, as direções de paleotensão foram calculadas a partir

das ramificações de fraturas amostradas no afloramento 005 (Figura 5.18c). As fraturas R, de
maior freqüência, mostram azimute entre 130-140 e mergulho geral para SW. Com menor
freqüência, as fraturas T, P e C mostram azimutes médios 345, 285 e 305, respectivamente.
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5.1.2 Análise do Domínio 11
O Domínio Estrutural II apresenta duas zonas de cisalhamento, mas orientadas na
direção NNW (Figura 4.1) e conectadas a uma zona principal E-W (item 4.2.3.1). A análise
estrutural geométrica mostra os pólos das superfícies deformacionais S 1 e S 2 com grande
dispersão (Figura 5.20), o que permite sugerir que as superfícies S 1 não estão totalmente
transpostas pela superfície S2 . O ajuste da guirlanda de pólos está determinado pelo plano cujo
pólo representa o eixo B 3 médio (60/87) da deformação D 3, o qual apresenta um caimento na
direcão W (Figura 5.20), quase contrário àquele determinado no Domínio I, onde o caimento

é na direção leste (Figura 5.1 b), e a direção do plano axial é aproximadamente E-W. A figura
5.21 mostra o melhor ajuste da superfície deformacional S 3, a qual determina um plano de
atitude 265/50 que corresponderia ao plano axial da dobra apresentada na figura 5.20.
A figura 5.22 mostra as intersecções dos planos SJiS 1 e S 2/S 1• A intersecção S2/S 1
mostra uma concentração num cone de confiança cujo eixo médio tem uma atitude
aproximada 38/280. A baixa dispersão mostra que as superfícies S 2 e S 1 estão bastante
paralelizadas. A interseção SJiS 1 mostra uma concentração num cone de confiança cujo eixo
médio tem uma atitude 35/300 e uma baixa dispersão, produto da superposição S3 e S1//S2.
Destaca-se que as duas atitudes médias são muito próximas ao eixo de dobra B 3 apresentado
na figura 5.20; isso indica que essas superfícies foram paralelizadas pela deformação D3.
Os porfiroclastos (Figura 5.23) estão alongados segundo as intersecções B2/B 1 e

BYB~>

principalmente onde as superfícies que os contêm foram paralelizada pela D3. A atitude média
do alongamentos de clasto, corresponde a 40/300, que coincide com os apresentados na figura
5.22 e está relativamente próxima ao eixo da dobra B 3 (Figura 5.20b).
Em relação às fraturas do Domínio Estrutural II, a análise dos histogramas circulares de
freqüência foi realizada para as fraturas associadas:
i)

à clivagem de crenulação,

ii)

às ramificações de fratura de sentido dextral,

iii)

às fraturas com veio de quartzo e

iv)

aos dados gerais de todos os diferentes tipos de fraturas.

Os resultados obtidos foram os seguintes:
-

Cmd (Figura 5.24): as fraturas associadas às clivagens de crenulação e às
ramificações de fraturas dextrais com veio apresentam uma freqüência máxima no
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intervalo de azimute 290-310 e mergulho para NNE. Uma percentagem menor
corresponde aos planos no intervalo 140-150, com mergulho para o SW. Destaca-se
que todas essas fraturas estão associadas com as superfícies defomacionais S2 e
foram medidas em estruturas

se sensu latu.

- Fcv (Figura 5.25): as fraturas com veio de quartzo apresentam três intervalos da
mesma freqüência: 270-280 com mergulho para o norte, 100-110 com mergulho para
o sul e 030-040 com mergulho para o SE.
- FG (Figura 5.26): o conjunto total de fraturas apresenta maior variabilidade, mas
mantêm três modas de maior freqüência: 030-040 com mergulho para o SE, 160-180
com mergulho variável e 250-300 com mergulho para o norte em geral.
A caracterização dinâmica apresentada no item 5.2 correlaciona os outros domínios,
especificando a relação com o sistema de fraturamento de Riedel.

N

N

2.0%
4.1%
6.1

r.

82

r.

,.

•

.

•

Pesl<- 3.64

N=49

A

I

N=49

B

Figura 5.20 - Diagrama n dos pólos (B) e o seu correspondente diagrama de contornos (A) das
superfícies deformacionais S 1 + S2 do Domínio II. No quadro B está representado o plano que melhor
ajusta a guirlanda de pólos, com seu correspondente eixo B3 médio, de atitude 60/287.
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Figura 5.21 - Diagrama dos pólos dos planos da superfície deformacional S3 no Donúnio 11. A
estrela assinala o pólo médio com seu correspondente plano S3 médio (265/50) quase paralelo ao plano
axial da deformação D 3, que contém o eixo B 3.
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Figura 5.22- Diagramas de lineações de intersecção no Donúnio II. A: lineações de interecção SfS"
onde se apresenta a lineação média de atitude 35/300; B: lineações S:JS1, onde se apresenta a lineação
média de atitude 38/280.
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Figura 5.23 - Diagrama do alongamento de porfiroclastos no Domínio II, onde se apresenta o
alongamento médio de atitude 40/300.
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Figura 5.24 - Diagrama correspondente a clivagem de crenulação de microcisalha dextral e
ramificação de fratura dextral no Domínio li.
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Figura 5.25 - Diagrama das fraturas com veio de quartzo do Domínio IL

N

•

+

N

•

143%

FGDII

N-14

N-14

IMem=349.43 I

R=0.221

Figura 5.26 - Diagrama correspondente ao conjunto geral de fraturas do Domínio IL
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Análise do Domínio 111

O Domínio Estrutural III, localizado conforme mostra a Figura 4.1, apresenta uma
distribuição das superfícies S 1 e S2 aproximadamente próxima àquela apresentada pelo
Domínio li. O plano que melhor ajusta a guirlanda de pólos apresenta um eixo B3 médio de
atitude 42/260 (Figura 5.27). Em relação aos pólos da superfície S3 , o estereograma (Figura
5.28) apresenta um cone de confiança que aproxima o melhor ajuste do pólo do plano S3
(266/50). A interseção das superfícies S2/S1 determina um cone de confiança cuja orientação
média tem atitude 681184 (Figura 5.29a). O alongamento de porfiroclastos determina uma
lineação promédio de atitude 50/172 (Figura 5.29b ). Ambas atitudes estão muito próximas e
podem significar que os porfiroclastos estão rotacionados parcialmente para a interseção
dessas duas superfícies. A superfície de crenulação de microcisalhamento dextral, medida
como clivagem de fratura numa estrutura SCsi, tem um azimute de 280-290, mergulhando
para o norte, e está associada com a superfície S3 (Figura 5.30). As fraturas com veio de
quartzo (Figura 5.31) apresentam mergulhos variáveis na direção N60-80E.

N

N

6.3%

12.5%

•
N- 16

+

[ower hem•sphere _ s~~;:;,u
I K- 100.00 fi•gma- 1.
e ak- 2.16

A

*

18.8%

I

n- 16

I

+

•
•

•

I
B

Figura 5.27 - Diagrama n para a distribuição de s. + Sz no Domínio III. A: estereograma de
contornos dos pólos das superfícies S 1 e S2; B: representação do plano de melhor ajuste da guirlanda
de pólos das referidas superfícies e o pólo que representa o B3 médio (42/260).
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Figura 5.28 - Diagrama correspondente a superfície deforrnacional S 3 média do Domínio ill (atitude
266/50). O cone de confiança é o que melhor ajusta o polo médio de atitude 401176.
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Figura
5.29 - Diagramas correspondentes às lineações do Domínio III. A: intersecções das
superfícies Sz/S 1; B: alongamento de porfrroclastos. Em ambos estereogramas, apresentam-se os cones
de confiança com o pólo médio que melhor ajusta essas estruturas lineares.
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Figura 5.30 - Diagrama de roseta (A) e seu correspondente plano e pólo (B) da crenulação de
microcisalhamento dextral do Domínio III, a qual está associada com a superfície deformacional S 3.
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Figura 5.31 - Diagrama de pólos (A) e seu correspondente diagrama de roseta (B) das fraturas com
veio de quartzo correspondentes ao Domínio III.

Capítulo 5- Análise Estrutural da Área da Mina Mahoma

112

5.2 Análise dinâmica geral da deformação
O resultado da análise de

paleostress, obtida a partir da análise dinâmica (item

5_LLL2) nos open pits da área do Prospecto Mahoma no Domínio Estrutural I, foram
correlacionados segundo o sistema de fraturas Riedel. A análise cinemática na área do
prospecto (item 5.LLL1), onde estão localizados os veios mineralizados em ouro, evidencia
que a orientação das estruturas Riedel estão controladas pelos elipsóides locais de tensão.
Muitas dessas estruturas subsidiárias são aquelas que alojam os veios de quartzo auríferos, já
que o minério está condicionado pelos parâmetros estruturais locais.

Tabela 5.7 - Resultado da análise dinâmica correspondente a dados de amostragem dos open pits dos
veios associados com ouro na Mina Mahoma, no Domínio Estrutural I. V: correspondem aos veios
. . . I, li e 2b (Ver F1gura 5 13) FG : corresponde as
' fraturas _g_enencas d o V e10
. I.
pnnc1pa1s
F

N

Az
al

Interv.
fmáx.

=

- Freqüência (%) das fraturas do Sistema Riedel
- Moda do azimute médio (± 15°)
- Moda da direção do mergulho: direcional (N ) ou
bidirecional (*)

M
fmáx.

R
V-II

20

145

280-310

N
90%

V-2b

5

160

270-280

N
100%

-

9

198

220-250

NW
100%

40%
228

(a)

V-2b
(b)

P'

c

15%
195 (W)

30%
285 (N)

-

40%
275 (N)

20%
045 (SE)

20%
285 (N)

-

10%
095 (S)

10%
305 (NE)

40%
243

-

p

R'

55%
295 (N)

-

20%
003 (E)

-

-

(NW)

(NW)
V-1

6

334

200-230

(a)

NW
100%

T

15%
295 (N)

-

20%
265 (N)

50%
215

15%
285 (N)

-

-

(NW)

V-1
(b)

7

310

260-270

V-1

14

168

130-140

(c)

V-1
FG

27

o•

A

144

250-280

N
100%

20%
280 (N)

-

30%
255 (N)

-

50%
265 (N)

sw
70%

50%
135 (*)

-

20%
280 (*)

-

5%
305 (*)

25%
345 (*)

N
100%

10%
300 (NE)

25%
285 (N)

20%
135 (*)

10%
345 (*)

fmáx.: frequenCla máxima de fraturas/falhas
N : número de medidas
F: tipo de fraturas/falhas
M: direção aproximada do mergulho da fmáx.
Em negrito = f ma.x. e porcentagem de fraturas correspondente a f máx.

30%
270 (N)

5%
215
(NW)
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Tabela 5.8 - Análise dinâmica dos histogramas circulares de freqüência nos diferentes tipos de fraturas
F (FG = fraturas genéricas; Fcv = fraturas com veio de quartzo, RFpv = ramificação de fratura
principal com veio de quartzo, RFsv =ramificação de fratura secundária com veio de quartzo, Cmd =
fraturas de clivagem de crenulação dextrais, e Cms = fraturas de clivagem de crenulação sinistrais.
Domínio Estrutural I

F

N

Az

crl

49

FG

320

Interv.
fmáx.

260-290

=

M
fmáx.

N (90%)

- Freqüência (%) das fraturas do Sistema Riedel
- Moda do azimute médio (± 15°)
- Moda da direção do mergulho: direcional (N ) ou
bidirecional (*)

R

R'

p

P'

c

30%
285 (N)

10%
345 (*)

20%
080 (*)

5%
190 (*)

25%
275 (N)

10%
265 (*)

5%
035 (SE)

40%
275 (N)

10%
135 (*)

10%
275 (N)

35%
310 (*)

Fcv

28

320

270-290

N (60%)

10%
290 (N)

20%
345 (*)

RFpv

12

320

300-310

(*)

10%
285 (N)

30%
165 (*)

RFsv

05

320

330-360

NE(75%)

Cmd

25

320

280-300

N (90%)

Cms

07

328

270-280

N(lOO%)

-

60%
295 (N)

-

-

-

50%
350 (NE)

25%
265 (N)

5%
355 (NE)

25%
265 (N)

5%
025(NE)

-

10%
185(NW)

40%
275 (N)

60%
215 (W)

-

-

-

T

10%
320 (*)

25%
155
(SW)
5%
145 (*)

-

Para a determinação das fraturas de Riedel, utilizou-se os padrões da figura 5.14. Esses
padrões, desenhados em papel transparente, foram colocados sobre os histogramas circulares
de freqüência e, assim, obteve-se as porcentagens aproximadas das freqüências das fraturas R,
R', P', C e T. Nos resultados apresentados na tabela 5.7, pode-se observar que as maiores
freqüências de fraturas do tipo R e/ou C são fraturas portadoras de slickenlines (veio II, veio
2b-b, veio I b). As fraturas portadoras de lineções de alongamento e associadas às estruturas
SCss apresentam a maior freqüência no tipo P (veio 2b-a), paralelo com a foliação milonítica
regional. Em menor quantidade ocorrem as fraturas P'. Na análise geral das fraturas, observase que a maior freqüência corresponde ao tipo P.
Na análise do conjunto de dados dos domínios estruturais (Tabelas 5.8 e 5.9), observase que:
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a) no Dorninio I, as principais fraturas com veio de quartzo, associadas com ouro, possuem
maior freqüência segundo o tipo C. As fraturas principais dos conjuntos ramificados
apresentam maior freqüência segundo o tipo T, enquanto as fraturas ramificadas
(secundárias) têm a maior freqüência no tipo R'; em nível local do prospecto as fraturas
ramificadas com veio de quartzo (Figura 5.32) apresentam maior freqüência segundo o
tipo R, C, P'e P. As P coincidem com a foliação milonítica da ZCP.
b) no Dorninio II, têm-se poucos dados de campo, mas se pode observar que as fraturas R
são dominantes nas di vagens de crenulação dextral e que as fraturas com veio de quartzo
apresentam-se com igual freqüência nas direções P, P' e C. Na análise do total das
fraturas, há maior dispersão.
c) no Dorninio III, também com poucos dados de campo, pode-se observar que as fraturas
principais com veio de quartzo apresentam-se nas direções R e P.

Tabela 5.9 - Análise dinâmica dos histogramas circulares de freqüência correspondentes aos Dorrúnios
estruturais li e ill (FG = fraturas genéricas; Fcv = fraturas com veio de quartzo; Cmd = fraturas de
- dextraI) .
cr1vagem d e crenu1açao

F

N

Az

Interv.
fmáx.

=

- Freqüência (%) das fraturas do Sistema Riedel
- Moda do azimute médio (± 15°)
- Moda da direção do mergulho: direcional (N ) ou
bidirecional (*)

M
fmáx.

o-1

R

R'

p

P'

c

T

DOMINIO ESTRUTURAL II
Cmd

3

320

290-310

N(100%)

65%
300 (N)

--

--

--

--

35%
145
(SW)

Fcv

3

328

--

--

--

--

33%
275 (N)

33%
035 (E)

33%
105 (S)

--

FG

14

324

--

--

14%
105 (*)

20%
170 (*)

28%
275 (*)

28%
040 (E)

--

10%
325
(NE)

DOMINIO ESTRUTURAL III
Cmd

1

320

--

--

100%
285 (N)

--

--

--

--

--

Fcv

3

320

--

--

--

--

100%
070 (*)

--

--

--
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5.2.1 Modelo estrutural regional

Os elipsóides locais de paleostress calculados na área do prospecto foram
correlacionados com a geometria dos veios de quartzo medidos e desenhados no mesmo local,
conforme apresentado na figura 5.32. A análise estrutural regional mostra a possibilidade de
que as estruturas e elipsóides de paleostress locais sejam articulados dentro de um modelo
regional de deformação para a região de Mahoma. Um modelo estrutural dessa natureza é
capaz de explicar as estruturas deformacionais locais identificadas na região e de prever a
distribuição espacial de estruturas de interesse (Figura 5.33). Há que se assinalar, no entanto,
que o modelo estrutural desenvolvido (Figura 5.33) refere-se à fase D 3 de deformação, na
medida em que essa é a última fase penetrativa e a que controla as ocorrências de veios de
quartzo mineralizados em Au; além disso, é a fase deformacional que conta com o maior
número de dados geométricos e cinemáticos para permitir a elaboração de um modelo
estrutural.
O modelo dinâmico de evolução estrutural (Figura 5.33) está elaborado a partir da
figura 4.1 O. O modelo mostra as zonas de cisalhamento de primeira ordem identificadas na
região de Mahoma, as suas vinculações com relação às fraturas do Modelo Riedel, as
ramificações dentro do modelo Riedel e as dobras de arrasto F 3 . Nesse modelo, a direção de
compressão está aproximadamente NNW, enquanto a direção de tração do elipsóide regional
de tensão está ENE. Observa-se, assim, que o maior comprimento das ZC (Zonas de
Cisalhamento) regionais está ao longo das estruturas P de primeira ordem, nas quais estão
encaixados os veios mais importantes.
As estruturas deformacionais geradas por processos de falhamento e/ou dobramento
deram lugar à formação de espaços dilatacionais durante a fase D 3 , conforme assinalado no
modelo estrutural (Figura 5.33). Portanto, as estruturas geológicas capazes de servir de
armadilha (traps) para os veios de quartzo na região de Mahoma foram agrupadas em dois
tipos de controle estrutural: veios de quartzo 1) em fraturas do tipo Riedel e 2) em estruturas
do tipo saddle reef

(1) Veios de quartzo em fraturas do tipo Riedel

As irregularidades e as ramificações em superfícies de cisalhamento (não planares) de
zonas dúcteis-rúpteis podem ser geradas pelo conjunto das diferentes fraturas (tipo Riedel)
sujeitas a deslocamentos. Nessas circunstâncias, as zonas transtrativas estabelecidas nas

Capítulo 5 - Análise Estrutural da Area da Mina Mahoma

116

N

t

PROTOMILONITO

l5cm

1::=:;:;:::::1

Veio de Quartzo

RAMiflCAÇ0ESDEFRATIJRA Cel\i VEIOS DE ~AR1ZO
OBtlQUAS l."''M A ZONA DE CISALHAMENTOPRJNClPAL

P' 7sz

CLIVAGEM
DE fRATURA

Figura 5.32 - Exemplos de fraturas com veio de quartzo associadas com ouro na área do prospecto da
Mina Mahoma Os desenhos correspondem: (A) afloramento 001; (B), (C) e (D) afloramento 005 ; (E)
afloramento 003. Correlacionou-se cada um dos exemplos às fraturas Riedel formadas pelo campo de
esforços calculado.
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Figura 5.33 - Modelo dinâmico da evolução estrutural e controle dos veios de quartzo mineralizados a
ouro na região de Mahoma (Dpt. San José, Uruguay). Estão assinalados os diferentes tipos de fraturas
associadas com o modelo de Riedel (R, P, C).
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inflecções (segundo rotação interna das falhas nas zonas de cisalhamento) geram zonas de
dilatância como aquelas apresentadas na área estudada (Figura 5.32). A análise das relações
geométricas desenvolvidas pela movimentação relativa das estruturas subsidiárias (fraturas do
tipo Riedel), que atuaram como traps para o alojamento dos veios mineralizados, determina o
controle estrutural mais importante da região.
A partir da análise do Modelo Estrutural Dinâmico proposto (Figura 5.33), observa-se
que o maior conjunto de zonas de cisalhamento na região de Mahoma são ao longo das
estruturas P de 1a ordem. Desse modo, pode-se dizer que os veios de quartzo nas zonas de
cisalhamento P de 1a ordem, aí incluídos os principais veios minerados na Mina Mahoma, são
veios centrais em uma zona de cisalhamento P (Hodgson, 1989), que foram alojados nas
dilatâncias formadas por irregularidades dos planos de falha. Por outro lado, a análise
quantitativa prévia mostra que há uma grande predominância de fraturas R e C (de 2a ordem)
preenchidas com veios de quartzo; essas direções são ramificações dilatantes das zonas de
cisalhamento principais (P de 1a ordem). Os

veios de quartzo nas ZCP são, portanto,

estruturas de 2a ordem que foram caracterizadas pelas determinações de paleostress (Figura
5.13 e item 5.1.1.1.2). A articulação dessas duas ordens de estruturas pode ser visualizada na
figura 5.34, elaborada a partir de Vialon et al. (1991).

Figura 5.34 - Distribuição das fraturas de Riedel de duas ordens sucessivas a partir de um
deslocamento E-W dextral considerado como de primeira ordem correspondente a formação dos veios
de quartzo mineralizados na região de Mahoma. Os índices (1,2) denotam a ordem das estruturas
Riedel.
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(2) Veios de quartzo em estruturas do tipo saddle reef
As estruturas de saddle reef são grandes veios de quartzo (Figura 5.35) alojados na charneira
das dobras de arrasto F3 (item 5.1.1). A deformação tipo deslizamento flexural (jlexural slip)
nas drag folds geraram espaços de dilatância nas ch aroeiras da dobra, devido às características
do próprio xisto muito laminado que ocorre na área. Isso determina a formação de corpos
(veios) colunares ao longo das charneiras, seja antiformes, ou sinformes. Os xistos miloníticos
que alojam essas estruturas apresentam alto nível de carbonatação em finas vênulas (Figura
3.8). A forte crenulação tipo microdobra simétrica concentra sulfetos nas suas charneiras,
segundo a correlação feita com a análise do testemunho de sondagem (Zona 13/DDH#lS)
localizado no setor NE do Domínio estrutural I.

N

~

Figura 5.35- Estrutura do tipo saddle reef(afloramento 050) na região NE do Domínio estrutural I.

5.3 Resumo
A análise estrutural da área da Mina Mahoma foi realizada tendo em conta a separação
da região em domínios estruturais segundo apresentado no Capítulo 4 dessa dissertação. O
Domínio I foi o mais amplamente estudado, pois nele está a área do prospecto e a zona de
cisalhamento principal (ZCP). A análise permitiu estabelecer, na região de Mahoma, um
arcabouço estrutural caraterizado por três eventos deformacionais: D1, D2, D3. A evolução
estrutural polifásica apresenta lógicamente uma superposição de deformação com mudança na
posição espacial das estruturas originadas. Isto toma necessário a utilização de critérios e/ou
elementos de correlação estrutural adequados. A análise cinemática e dinâmica realizada no
Domínio I permitiu criar as bases para a posterior análise dinâmica geral da deformação nos
três domínios estruturais. Com a correlação de todas as análises efetuadas, determinou-se um
modelo estrutural regional de controle dos veios de quartzo mineralizados em ouro, onde os
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dois controles principais são: 1) veios de quartzo em fraturas do tipo Riedel onde o maior
conjunto das zonas de cisalhamento na região de Mahoma são ao longo das estruturas P de 1a
ordem (Figura 5.33), e 2) veios de quartzo em estruturas do tipo saddle reef onde os veios de
quartzo estão alojados na chameira das dobras de arrasto F3.
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Capítulo 6

Aspectos Preliminares da Alteração
Hidrotermal

A alteração hidrotermal nas rochas e os seus mmerrus constituintes é comum na
natureza. Essa alteração reflete a interação de um fluido dominado por fases aquosas que
percolam através do sistema rochoso a temperaturas entre aproximadamente 100°C e 700°C e
sob pressão variável. A alteração hidrotermal está com freqüência cada vez mais reconhecida
com depósitos minerais com os quais, geralmente, forma halos que são indicadores
importantes da proximidade do minério. A interpretação dessa alteração é muito importante
na exploração dos depósitos minerais hidrotermais (Thompson & Thompson, 1996).
Os fluidos hidrotermais metamórficos sensu strictu, gerados a partir da desidratação dos
minerais durante o metamorfismo, não têm relação com as rochas ígneas (Hoefs, 1995).
Portanto, as zonas com intenso fraturamento e falhamento, associadas a shear zones, são
ótimas para a percolação desses fluidos. Os pulsos de deformação e de fluxo de fluidos
hidrotermais metamórficos determinam, então, vários estágios de precipitação de minerais,
num contínuo processo de concentração da mineralização (Bonnemaison & Marcoux, 1990).
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6.1 Características gerais

Uma característica essencial da alteração hidrotermal é a troca de uma paragênese
mineral inicial (rocha encaixante) por uma nova paragênese, mais estável nas condições de
temperatura e pressão litostática, tectônica e, principalmente, de fluidos. A composição do
fluido é muito importante além das variações de temperatura e pressão durante a alteração. A
alteração hidrotermal pode ser considerada como um tipo de metamorfismo, no qual o fluido
em movimento resulta em grandes gradientes termais e de pressão hidrostática e é o mais
importante meio de transporte de matéria (Colvine et a/.,1988).
Os gradientes deformacionais que ocorrem durante o metamorfismo desenvolvem
fraturas que se caracterizam, no contexto hidrotermal, como estruturas controladoras da
distribuição do halo de alteração em regimes de deformação frágil-dúctil. Em regimes de
deformação dúctil, por outro lado, a alteração ocorre de forma mais pervasiva e é controlada
por estruturas relacionadas a dobras ou a zonas miloníticas.
Nas zonas de alteração hidrotermal ocorre uma distribuição de minerais que são
característicos em depósitos de diferentes minérios. No caso das zonas de alteração
relacionadas a mineralização aurífera, pode-se caracterizar, em ordem aproximada de
freqüência, os seguintes minerais (Colvine et al., 1988):
- carbonatos: dolomita ferrosa e ankerita, com calcita subordinada. Formam
alterações pervasivas em muitos depósitos de ouro;
- filossilicatos potássicos: mica branca e biotita são os mais comuns;
- feldspatos alcalinos: albita, ou feldspato potássico;
- cloritas: a clorita é um mineral de alteração importante, particularmente em basaltos, e
às vezes ocorre associada com calcita e dolomita;
- sulfetos de ferro: a pirita está geralmente presente. A pirrotita é predominante em
alguns depósitos e a arsenopirita ocorre localmente;
- quartzo: a silicificação, como incremento do quartzo modal em rochas alteradas,
ocorre normalmente relacionada a veios de quartzo;
- cloritóide, estaurolita, cordierita, antofilita, granada e aluminossilicatos: a presença
desses minerais é registrada em depósitos localizados em rochas de alto grau
metamórfico;
- diopsídio-hedembergita: esses minerais têm sido encontrados em muitas minas (Kolar
Gold Field: Hamilton & Hodgson, 1986; Lupin Mine: Lhotka & Nesbitt, 1987).
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Nos depósitos do tipo lode, a alteração da rocha encaixante envolve normalmente a
introdução de C02, K20, S e H20, com alguma introdução, ou redistribuição de Si0 2; mais
localizadamente, há a introdução de Na20, Rb, Li e Ba. Existe, no entanto, uma suíte distinta
de elementos imóveis (AI, Ti, Va, Y, Zr) e relativamente imóveis (Fe, Mg, Cr, Ni, Se). A
expressão mineralógica desse "metassomatismo" varia de acordo com a litologia da rocha
encaixante e com o grau metamórfico (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 - Alteração típica das rochas encaixantes adjacentes a depósitos de ouro tipo lode em
dorrúnios de fácies xistos verdes para granitóides e pórfrros félsicos. Adaptado de Colvine et al.
(1988).
Rocha hospedeira

Zona de minério principal

Alteração proximal

Alteração distai

Granitóides e

Veios de quartzo; intensa

Sericita ± feldspato K ±

Sericita + calcita;

pórfiros félsicos.

silicificação; biotita, ou

albita; calcita + titanita ±

comumente pouca

sericita + calcita; feldspato

turmalina; menos sulfetos

alteração.

potássico, ou albita; sulfetos

de ferro.

de ferro ± arsenopirita;
calcopirita, esfalerita, galena,
molibdenita e turmalina
localmente abundante.

Ainda que o ouro livre ocorra em veios de quartzo, muitas das mineralizações de ouro
são parte integrante da alteração da rocha encaixante e, inclusive nos veios, podem estar
presentes minerais característicos da alteração. A mineralogia do minério é simples em geral;
o ouro está livre e/ou localizado em pirita, pirrotita e arsenopirita e há uma distribuição
heterogênea de acessórios tais como: galena, scheelita, esfalerita, calcopirita, magnetita,
hematita e outros. São comuns múltiplas fases de mineralização e, ainda que essas fases
representem um fluído em contínua modificação dentro da shear zone, é de supor que existam
pulsos discretos de atividade hidrotermal.
Segundo Colvine et al., (1988) as paragêneses minerais dos granitóides e das rochas
vulcânicas félsicas têm uma ampla faixa de estabilidade, em contraste com os basaltos e as
rochas ultramáficas. Algumas das possíveis alterações e minerais metamórficos hidrotermais
em rochas graníticas durante a introdução de ouro são as seguintes:
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Hidrólise de feldspatos alcalinos
4(Na, K) Al Si3 Os+ 2W

_____.

Feldspato alcalino

Na AI Si3 Os+ K Ah Si} 010 (OH)z + 6Si Oz + 2Na+
Albita

Sericita

Quartzo

Fonnação da paragênese albita - sericita - clorita - calcita
40(0.9 Na Al Sh Os+ 0.1 Ca Ah Siz Os)+ 2K Alz (Mg,Fe)z.s Si z.s 010 (OH)z + 6Hz0 +
plagioclásio

biotita

albita

sericita

clorita

+ 4CaC03 + 4Si02 + 2Na+
calcita

quartzo

A albita é um mineral de alteração comum em rochas félsicas; a sua formação é
provavelmente controlada pela decomposição hidrolítica do feldspato alcalino em albita +
sericita. Albita e sericita (mais calcita e clorita) podem se formar a partir da decomposição de
plagioclásio e biotita magmática.

6.1.1

Metodologia para interpretar a mineralogia de alteração

Segundo Thompson & Thompson (1996), uma série de passos são importantes para
fazer uma boa interpretação da alteração hidrotermal:
(1) determinação dos minerais presentes na rocha, das suas características texturais e

das evidências de minerais secundários de origem hidrotermal;
(2) determinação da distribuição dos minerais nas amostras de mão e nas seções
delgadas mediante as seguintes perguntas:
os minerais hidrotermais ocorrem "recheando" veios?;
os minerais hidrotermais estão substituindo minerais primários específicos,
minerais secundários, ou clastos (alteração seletiva)?;
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os minerais hid.rotermais substituem a rocha total e/ou contêm minerais em
áreas restritas tais como adjacentes aos veios (seleção pervasiva)?;
os minerais hid.rotermais substituem totalmente a rocha na escala de afloramento
(pervasiva)?;
esses minerais ocorrem em zonas específicas ao redor de veios, ou fraturas e
qual tipo de relação apresentam?;
(3) definir as relações dos minerais principais com os secundários, especialmente
equilíbrios texturais, ou substituições que ajudam na definição de relações
paragenéticas;
(4) definir as paragêneses minerais hid.rotermais e as suas relações temporais.

As observações petrográficas e de campo nem sempre definem a mineralogia de
alteração. Por isso, várias técnicas de análise são necessárias para acrescentar essas
observações. Por exemplo, a técnica de difração de raios X é utilizada em minerais muito
finos; quando os minerais não identificados são encontrados em pequenas quantidades (< 1%
da rocha), utiliza-se o microscópio electrônico de varredura.
Muitas variáveis afetam a mineralogia da alteração hid.rotermal; por exemplo: a
composição e a mineralogia da rocha encaixante, a composição dos fluidos hid.rotermais (pH,
f0 2), salinidade, temperatura e a pressão dos fluidos moderadores (jluid-buffereá). Portanto, o
estudo de inclusões fluidas e de isótopos estáveis são uma grande ajuda para a determinação
da composição e da origem do fluido hid.rotermal.
O objetivo do presente capítulo é a consideração de aspectos preliminares da alteração
hid.rotermal e a principal técnica utilizada foi a análise petrográfica e a descrição mesoscópica
dos furos de sondagem, previamente escolhidos num perfil que corta o Veio Principal II da
Mina Mahoma.

6.2 Análise dos testemunhos de sondagem

Os furos de sondagem selecionados para a caracterização da alteração hid.rotermal
correspondem a um perfil representativo que intercepta o Veio Principal da Mina Mahoma
(Figuras 6.1 e 6.2).
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Figura 6.1- Área do prospecto da Mina Mahoma. Localização dos furos de sondagem números 89 e
134, que interceptam o Veio Principal (Veio 11).
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Figura 6.2 Posicionamento espacial dos testemunhos de sondagem caracterizados.
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6.2.1 Análise do testemunho de sondagem ~ 89

A análise do testemunho N" 89 (Figura 6.3) em escala mesoscópica, foi realizada por
meio da descrição de amostras com uso da lupa e descrição petrográfica em lâminas delgadas.
Litologia. Ao longo de todo o testemunho, a rocha encaixante corresponde ao
granodiorito denominado Arroio del Sauce, cuja paragênese geral apresenta a composição
Qz+Fk+Pg+Bi+Esf (item 3.3). O granodiorito apresenta-se deformado, desde protomilonito
até ortomilonito. Essa litologia é interrompida pela presença, no nível de 17 metros, por um
dique básico de aproximadamente lm de espessura; a mesma litologia repete-se aos 42m e
aos 76m de profundidade com espessura de 50 em.
Taxa de deformação. Apresenta-se desde média até alta em todo o testemunho;
destacam-se níveis centimétricos de alta deformação e anastomosamento forte entre zonas
menos deformadas. As estruturas SC apresentam-se bem limitadas pelas finas bandas de
clorita e de biotita nas zonas mais deformadas (Figura 6.4), onde também se concentram os
cristais de pirita.
Alteração hidrotermal. Nos pnmetros 7 metros, a rocha granodiorítica apresenta-se
muito intemperizada. Após, é possível observar os diferentes graus de alteração hidrotermal.
A paragênese hidrotermal característica é Cl+Ca+Qz+Ser+Py; ao longo do testemunho, a
quantidade relativa de cada um desses minerais varia. A carbonatação é mais importante ao
longo das zonas mais venuladas, mas se mantém ao longo de todo o testemunho. A
cloritização é a alteração mais importante em todo o perfil, principalmente nos primeiros 40
metros e nas zonas associadas a vênulas de quartzo. A clorita apresenta-se sustituindo a
biotita. A silicificação é constante e máxima nas zonas venuladas. Em secção delgada
observa-se que a muscovita metamórfica regional se encontra "corroída" pela sericita produto
da alteração hidrotermal. Observam-se, também, zircões muito pequenos junto às muscovitas
e as sericitas. A sericitização é constante, de baixa a média intensidade, e apresenta-se, às
vezes, corroendo cristais de muscovita, ou como produto de alteração dos feldspatos. Na
seção delgada correspondente à profundidade de 13m (Figura 6.5), pode-se observar, nos
bordos dos porfiroclastos, uma concentração de Cl+Ca+Py localizados especialmente nas
sombras de pressão, as quais funcionam como microdilatâncias. Como a biotita é muito
abundante, é provável que esse mineral seja o principal fornecedor de Fe para formar a pirita.
Ainda nessa figura 6.5, pode-se observar que a pirita ocorre em duas formas: a) porfiroblastos
anédricos ao longo da foliação e b) grãos euédricos nas sombras de pressão; esses grãos de
pirita podem representar duas gerações de cristalização.
todo o perfil,

Em geral, a pirita é randômica em
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Figura 6.3 - Descrição do testemunho N° 89 que intercepta o Veio II (DDH#89) entre as
profundidades aproximadas de 55m a 60m. As análises de teores de Au foram parcialmente cedidas
para este trabalho pela Companhia Minera San José.
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mas se concentra na zona mineralizada (53-57m) próxima aos veios de quartzo, às vezes no
bordo externo e/ou interno dos veios.
Veios e suas feições. Em geral, os veios são centimétricos até milimétricos. As áreas

mais venuladas estão associadas com as zonas de maior alteração clorita-carbonato-pirita.
Observa-se, no nível de 55 .20m de profundidade, um veio de quartzo rodeado por uma grande
alteração de clorita formada as expensas de biotita. Essa alteração pode ser bem observada em
seção delgada (Figura 6.6), onde também se destacam os grãos de pirita que concentram o
ouro. Observa-se que, como a clorita parece corroer a biotita no processo de alteração
hidrotermal, o ferro fica então livre da biotita para formar a pirita (Figura 6.6). O maior teor
de ouro (4-8 g/t) é registrado exatamente no intervalo de 53.20 a 55 m de profundidade, onde
esse processo é mais visível. Na figura 6.7, pode-se observar a coexistência de grande parte
dos minerais da paragênese de alteração hidrotermal envelopando uma vênula de quartzo.
Ainda nesse nível (57.50m de profundidade), encontram-se teores de ouro de 1 até 4 g/t.
Quando as vênulas são formadas por os minerais Qz+Ca, em geral, os veios apresentam-se
paralelos, ou perpendiculares à foliação milonítica; os veios que apresentam só quartzo são
em geral oblíquos à foliação. Os veios oblíquos apresentam grande quantidade de pirita e alto
teor de ouro, como apresentado na figura 6.8; nessa situação, pode-se observar a pirita na
rocha encaixante adjacente ao veio, ao longo dos planos de foliação, e os grãos de pirita mais
automorfos no bordo interno e externo do veio.

Figura 6.4 - Fotomicrografia onde se observa o forte anastomosamento e as estruturas SC nas zonas
de alta taxa de deformação. Observam-se, nos bordos dos porfiroclastos, os minerais de alteração
hidrotermal (Cl + Ca), localizados nos planos de foliação e nas sombras de pressão (DDH#89, 13m de
profundidade).
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Figura 6.5 - Fotomicrografía onde se observam os minerais de alteração hidrotermal nas sombras de
pressão dos porfiroclastos. (A) cristal rotado de plagioclásio, onde a biotita está sendo transformada
em Cl+Py; (B) similar anterior, com mais biotita (DDH#89, 13m de profundidade).
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Figura 6.6 - Fotomicrografia onde se observa abundante cloritização, piritização e silicificação no
bordo do veio de quartzo. A clorita substitui a biotita quase totalmente e a pirita apresenta contato
irregular com a biotita, mas planar límpido com a clorita (DDH#89, 55.20m de profundidade).

Figura 6. 7 - Fotomicrografia onde se observa a alteração hidrotermal com a paragênese
(Cl+Ca+Ser+Py) sobre os minerais de origem ígnea e a paragênese metamórfica (DDH#89, 57.50m de
profundidade).
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Figura 6.8 - Fotomicrografia de veio de quartzo com carbonato e clorita no bordo. A pirita encontra-se
nos planos de foliação e apresenta cristais maiores automorfos no limite interno do veio de quartzo
(DDH#134, 97.80m de profundidade).
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6.2.2 Análise do testemunho de sondagem ~ 134

A análise direta e das seções delgadas do testemunho ~ 134, com 117m (Figura 6.9)
forneceu os seguintes dados:
Litologia. O granodiorito deformado Arroio dei Sauce, encaixante dos veios
mineralizados, mantém-se em todo o testemunho. Os diques básicos apresentam-se na faixa
entre os 68 até 99m de profundidades com espaçamento de 10m. Nesse intervalo, encontra-se
a zona mineralizada com altos teores de ouro.
Taxa de deformação. Apresenta-se similar ao testemunho ~ 89, com grande
predominância de níveis centimétricos de alta deformação.
Alteração hidrotermal. Mantém-se a mesma paragênese hidrotermal. Aparecem mais
vênulas de carbonato distribuídas ao longo do testemunho. Tanto a carbonatação, como a
cloritização estão concentradas, em nível microscópico, nas sombras de pressão e refletem
que para essas zonas de dilatância migraram fluidos. O resto da alteração hidrotermal é
similar àquela descrita no testemunho ~ 89. A pirita concentra-se predominantemente nos
bordos dos veios, seja na encaixante próxima, ou no bordo interno do veio. Isso pode ser
devido a maior densidade da pirita, que faz com que ela seja depositada nos bordos dos veios.
Veios e suas feições. Os veios também se apresentam desde a escala milimétrica até a
centimétrica. Os veios paralelos à foliação são muito abundantes e apresentam em geral Ca
e/ou Ca+Cl, ou, em menor quantidade, Qz com menos piritia associada. Os veios
perpendiculares à foliação são escasos, em geral preenchidos de quartzo com pirita média na
encaixante próxima. Da mesma forma que no testemunho~ 89, os veios oblíquos à foliação
são os mais abundantes e estão preenchidos por quartzo; menos comum é que sejam
preenchidos de Qz+Ca. Na figura 6.8, observa-se o veio de quartzo com pirita, onde a Cl e Ca
estão na encaixante próxima; pode-se observar como a pirita está preferencialmente nos
bordos.
No setor onde se concentram os diques básicos, há uma maior distribuição de venulação
oblíqua, com espessuras que variam entre 5 e 30 mm, com cloritização e carbonatação muito
abundantes. Nesse setor, também se observam os maiores teores de Au (2-3 g/t), entre os 86 e
89m de profundidade.
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Figura 6.9 - Descrição do testemunho N' 134 que intercepta o Veio II (DDH#l34) nas profundidades
de aproximadamente 86m a 89m. As análises de teores de Au foram parcialmente cedidas para este
trabalho pela Companhia Minera San José.
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6.3 Caracterização dos veios mineralizados e controle estrutural

Na escala da mineralização de Mina Mahoma, a orientação dos veios de quartzo é
controlada pelo elipsóide local de esforços determinado nos open pits (Figura 5.13). A
caracterização e análise estrutural (Capítulo 5) e a caracterização da alteração hidrotermal
indicam que esses veios, pela sua orientação e forma, são contemporâneos com a zona de
cisalhamento dúctil a ductil-rúptil. A zona de cisalhamento foi gerada durante a deformação
progressiva denominada

evento deformacional D3. A análise conjunta das informações

petrográficas e estruturais tomaram possível caraterizar três tipos de veios, dois tipos
principais (a, b) e um tipo secundário (c), classificados segundo a sua relação espacial com a
foliação milonítica principal medida na área do prospecto:
(a)

veios mineralizados de cisalhamento centrais: são paralelos à ZCP de 1a ordem

(Figura 5.32). Esses

vetos

são correlacionados com os veios paralelos à foliação

caraterizados nos testemunhos de sondagem 89 e 134, os quais apresentam sulfetação mais
baixa e teores de ouro não muito altos;
(b)

veios mineralizados de cisalhamento oblíquos à foli ação milonítica da ZCP de

1a ordem: são associados às fraturas do tipo R, especialmente, e às fraturas do tipo P' e C em
menor quantidade de 2° ordem. Estes veios mostram a maior sulfetação e a maior
concentração de ouro, conforme observado nos testemunhos de sondagem estudados;
(c)

veios estéreis de cisalhamento perpendiculares à ZCP de 1a ordem: estão

relacionados com as fraturas T de 2° ordem, de características mais frágeis.

A leste da Mina Mahoma, no setor denominado Área 13, ocorrem vários veiOs
estruturalmente controlados pela charneira das dobras de arrasto F3 (Capítulo 5). A descrição
do testemunho de

sondagem~

15 dessa área mostra que os pequenos veios de quartzo e as

lentes de sulfeto conformam-se como estruturas colunares centimétricas do tipo "sela" (saddle
reefs) na charneira das microdobras F 3 . Ao longo de todo o testemunho de sondagem~ 15,

observam-se microdobras F3 sobre Sd/S 2, cuja geometria varia de levemente assimétrica
(flanco normal) à simétrica em profundidade. A paragênese hidrotermal associada aos veios
tipo saddle reef é: Ca + Qz + Mus + Cl + Py.
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6.4 Discussão preliminar de um modelo metalogenético
A associação freqüente entre as rochas graníticas e depósitos de elementos metálicos,
principalmente Cu-Au-W, apresenta muitas controvérsias (Perring et al., 1989), dentre as
quais: 1) a relação entre a evolução do magmatismo e a geração dos depósitos e 2) as fontes
dos fluidos e da carga metálica. Sobre esse tema, Perring et al. (1989) propõem dois modelos
principais: (a) modelo metamórfico e (b) modelo magmático.
O modelo metamórfico está relacionado a uma devolatilização induzida por
metamorfismo-deformação e a remobilização do ouro das encaixantes para armadilhas
estruturais. Se ocorrem rochas graníticas associadas, elas somente teriam fornecido energia
termal ao sistema e não teriam contribuído como fonte do ouro, ou dos fluidos mineralizantes.
Os fluidos hidrotermais metamórficos têm um papel muito importante (às vezes, de forma
exclusiva) nos processos metamórficos de fácies xistos verdes inferior a fácies anfibolito
médio, já que ambas fácies apresentam fases hidratadas muito importantes.
O modelo magmático está relacionado com a separação de uma fase magmática líquida
durante a evolução da cristalização do magma granítico. Nesse caso, o magma é a fonte do
ouro e a fase volátil, a portadora da carga metálica. A natureza tectono-dinâ:mica dos cinturões
metamórficos implica que um controle tectônico de maior escala pode ser o gerador dos
depósitos, já que seria o fator indutor dos eventos metamórficos, deformacionais, magmáticos
e, portanto, de mineralização (Perring et al., 1991).
Barley (1989), por outro lado, propõe uma classificação onde os depósitos são formados
a partir de fontes mistas. Por exemplo, os depósitos mesotermais teriam uma mistura de fluido
metamórfico+fluído meteórico [(H 20 + C02 (10-25 moi% COz)] com as seguintes condições
de deposição: 200°-350°C de temperatura, mais de 0.2 Kbar de pressão, baixa salinidade (<
2% em peso NaCI equiv.), alto C0 2 e pH neutro.
As características petrológicas e estruturais (meso e microescala) reconhecidas nas
ocorrências de veios de quartzo com ouro na região de Mahoma (Mina Mahoma e Área 13),
no entanto, permitem avaliar alguns aspectos preliminares sobre o possível modelo
metalogenético para tais ocorrências. Nesse contexto, deve-se ressaltar que a paragênese
metamórfica relacionada à S3 está em desequilíbrio textural com a paragênese hidrotermal
relacionada com as armadilhas estruturais (zonas de dilatância) formadas durante a fase D3. A
relação temporal entre deformação (D 3) + metamorfismo (M3) e a abertura de dilatâncias
controladoras das zonas de alteração hidrotermal dirige a investigação para um modelo
metamórfico-deformacional. Nessa situação, há que se analisar a natureza do desequilíbrio
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entre as paragêneses metamórficas (M3) e hidrotermal (H3), na medida em que ambas devem
ter sido formadas sob as mesmas condições de PT.
A liberação e a migração de fluidos das rochas durante o metamorfismo ocorre de forma
a manter uma relação de equilíbrio de PT entre todas as fases. Este equilíbrio dependerá das
energias de Gibbs (G) das respectivas fases, ou paragêneses. A pressão (P) e temperatura (T)
são as duas variáveis mais importantes desse equilíbrio, mas, nos sistemas reais, deve-se
considerar o tempo (t) dentre as variáveis. Há que observar que, nas armadilhas estruturais do
tipo dilatância, a Pl (pressão litostática)

=O e

a Pf (pressão de fluidos)

= Pl

+ Pt (pressão

tectônica). Esse diferencial de Pl entre encaixantes e dilatância é o motor essencial da
migração dos fluidos rnineralizantes, formação de brechas hidroclásticas e deposição de veios
(Fyfe et al., 1978).
No transcurso da deformação progressiva (t), o aumento da P e T determina processos
de desidratação, enquanto na etapa retrogressiva da deformação (diminuição da P e T)
ocorrem

os processos de hidratação. Muitas das reações naturais de desidratação são

endotérmicas (absorvem calor durante o processo), enquanto muitas das reações de hidratação
são exotérmicas (liberam calor). Assim, os processos de desidratação e de hidratação
perturbam o gradiente térmico normal. Isso é válido tanto para o metamorfiso (regional, etc.),
como para o hidrotermalismo. O aumento da pressão de fluidos nas dilatâncias determina o
desenvolvimento de reações de hidratação, exotérmicas, em nível local (Fyfe et al., 1978).
Essa reação exotérmica dependerá da diferença de energia de Gibbs entre as paragênese
metamórfica (M3) e hidrotermal (H3). Isso gera a superposição localizada de paragênese
hidrotermal sobre a metamórfica. A curva PT de estabilidade da paragênese H 3 é transladada
para condições de mais alta temperatura (acréscimo da temperatura devido à

~G),

de modo

que ambas as paragêneses (M3 e H 3) estão em equilíbrio de T, mas diferem nas condições de
P fluidos. Assim, a Cl, de mais baixa temperatura no conceito de metamorfismo regional,
mantém-se em equilíbrio a temperaturas mais altas nas estruturas de dilatância onde há Pf
mais elevada.
De acordo com essas características, pode-se sugenr, como hipótese, que o
desenvolvimento do Sistema de Cisalhamento de Mahoma ocorreu em duas etapas para fins
de ordenação do processo de mineralização no evento deformacional D3:

1) a fase precoce da zona de cisalhamento foi formada em condições dúcteis (alta P e T),
provavelmente na fácies anfibolito, e representa o período de progressão da deformação.
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A petrotrama metamórlica regional é definida pela paragênese : Bi + FK + Pg + Mus + Qz

+ Esf + Ep. Nessa fase, foram formados preferencialmente os veios tipo P (veios centrais
em zona de cisalhamento P) paralelos à foliação milonítica S3 , que possuem baixa a média
carbonatação (observar Figuras 6.3 e 6.9).

2) a fase mais tardia representa o período de retrogressão da deformação D3 , em condição
mais dúctil-frágil (menor P e T). Nessas condições, ocorre a abertura de dilatâncias
oblíquas (veios C e R) a perpendiculares (veios T) à zona de cisalhamento P de la ordem.
Esses veios oblíquos (C e R) apresentam alta carbonatação e conteúdo de Au, enquanto os
veios perpendiculares à zona de cisalhamento P de 1a ordem (T) possuem baixa
carbonatação e são estéreis.
Os processos de remobilização de fluidos para as armadilhas estruturais produziram a
deposição dos veios de quartzo mineralizados, onde a alteração hidrotermal da encaixante
próxima é definida pela paragênese observada no open pit do veio principal: Cl + Ca + Ser

+ Qz + Py. Baseado na tipologia dos veios da ZCP e na petrografia, pode-se dizer que pelo
menos 2-3 pulsos hidrotermais ocorrem durante a deformação D 3 e o alojamento dos veios.

Esse modelo explica porque os dados de diferentes feições estruturais, sejam dúcteis
(foliacão milonítica s3 na zona de cisalhamento p de 1a ordem), frágil-dúcteis (estruturas se e
slickenlines) definem o mesmo campo tensional na análise de paleostress (item 5.1.1.1.1).

Também é possível explicar as estruturas tipo slickenlines (mais frágeis) superpostas às
estruturas mais dúcteis do tipo

se e foliação milonítica s3 no mesmo evento deformacional

(DJ).

O alojamento dos veios tipo saddle reefs (Área 13), por outro lado, pode ter obedecido a
uma seqüência diferente de deformação e de pulsos hidrotermais, uma vez que estão alojados
na chameira de dobras flexurais F3 de arrasto. De acordo com essas características, a
deformação (dobramento) deve ter-se processado de modo mais contínuo, apesar de estar
sendo desencadeada pela ZCP; isso no entanto, não implica que vários pulsos hidrotermais
não possam ter ocorrido. Outro aspecto importante é a diferença litológica: a dobra F3 está
estabelecida sobre os gnaisses/xistos porliroclásticos (granito-gnaisses + gnaisses básicos);
isso implica numa permeabilidade global mais elevada e fluidos estáveis com diferentes
rochas, o que pode estar relacionado com a carbonatação bem mais intensa nesse setor.
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Assim, há que se efetuar um estudo mais detalhado nesse setor, o qual não foi possível nesse
trabalho.
Vários elementos devem ainda ser agregados para definir um modelo metalogenético
completo: 1) microsonda electrônica (composição das fases sulfetadas e silicatadas

das

paragêneses hidrotermal e metamórfica); 2) microscopia eletrônica de varredura (relações
texturais); 3) inclusões fluidas (temperatura e composição do fluido mineralizante);

4)

datação geocronológica (idade do magmatismo, da deformação e do hidrotermalismo); 5)
estudo de isótopos leves estáveis, ajudam na determinação do origem do fluido e a
temperatura durante a mineralização.

6.5 Resumo
A alteração hidrotermal pervasiva ou aquela relacionada diretamente com vênulas está
sobreposta à paragênese metamórfica formada em S3 e, conforme observado em alguns casos,
possivelmente à paragênese ígnea remanescente do Granodiorito Arroio dei Sauce. A
paragênese metamórfica é formada por: quartzo, plagioclásio, moscovita, biotita, esfeno e
epidoto. O esfeno e o epidoto são minerais acessórios presentes preferencialmente nas zonas
mais afastadas da alteração hidrotermal e da venulação, além de possuírem hábito euédrico,
principalmente no caso do esfeno; dessa forma, esses minerais não foram considerados como
relacionados à paragênese hidrotermal, mas à paragênese metamórfica.
A paragênese de alteração hidrotermal está composta por: clorita, carbonato, sericita,
quartzo, pirita e, possivelmente, albita (não adequadamente reconhecida em seção delgada).
Esses minerais de alteração hidrotermal apresentam bordos corrosivos sobre os minerais da
paragênese metamórfica e estão mais concentrados em posições estruturalmente favoráveis à
existência de altas pressões de fluidos.
A carbonatação e a cloritização são os processos de alteração hidrotermal mais
pervasivos nos testemunhos observados. A clorita é fornada as expensas da biotita até que
essa desapareça por completo nas zonas de alta deformação associada com os veios
mineralizados. As zonas de maior deformação formam pequenas bandas de cisalhamento, que
formam estruturas SCss e que são compostas por biotita.
A pirita está muito disseminada na rocha e faz-se presente principalmente nas zonas
venuladas, nos bordos externos e, às vezes, internos dos veios, ou ainda está associada aos
planos paralelos à foliação. A pirita, como a clorita, substitui a biotita; quando a carbonatação
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é alta, mantém-se a alta cloritização e é alta a deformação, a pirita é abundante e o teor de
ouro é alto nessas condições.
As vênulas de quartzo apresentam-se oblíquas, paralelas, ou perpendiculares à foliação
milonítica S3. As vênulas oblíquas à foliação são as mais favoráveis à sulfetação, que se
localiza ao redor dos veios e/vênulas em seus bordos internos ou externos, nunca dentro dos
mesmos; o teor de Au apresenta-se alto nessas condições. Em resumo, as principais feições
dos veios na ZCP são:
(a) os veios paralelos à foliação apresentam pouca sulfetação, podem ter cloritização
abundante, mas baixa carbonatação. Não estão associados a zonas fortemente
mineralizadas. Esses veios são centrais em relação à foliação milonítica S 3 ;
(b) os veios perpendiculares à foliação são muito escassos e, em geral, estão preenchidos de

quartzo, apresentam pouca sulfetação e pouco, ou nenhum teor de Au. Esses veios são
provavelmente veios trativos, conforme identificados no Capítulo 5;
(c) os veios oblíquos à foliação são os mais abundantes ao longo de ambos testemunhos
analisados e são os que estão presentes na faixa de pirita com alto teor de ouro. Os veios
oblíquos a foliação são possivelmente relacionados com fraturas sintéticas transtrativas
(C e/ou R) relacionados à Zona de Cisalhamento Principal;
(d) os veios tipo saddle reefs na chameira de dobras F 3 na área 13 do prospecto Mahoma.
Esses veios apresentam a mesma paragênese de alteração hidrotermal que os veios da
ZCP, mas a carbonatação é muito mais intensa.
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Capítulo 7

Conclusões e recomendações

7.1 Conclusões
A região de Mahoma (Dept. San José, Uruguay) apresenta-se composta por três
unidades litológicas principais: 1) Complexo Ortognáissico, com uma grande variabilidade
litológica, especialmente em relação aos ortognaisses milonitizados, os quais cobrem
aproximadamente 40% da área, incluindo a área do prospecto; 2) Complexo Metassedimentar
(localizado ao leste da área), está constituído por xistos sericíticos, com predomínio de
componentes quartzo-feldspáticos e, por vezes, apresentando andalusita e estaurolita;

3)

Complexo Máfico-plutônico pré-sin-deformacional está representado por gabros com textura
cumulática de granulação variada e por alguns corpos ultramáficos.
As ocorrências de ouro

estão relacionadas a veios de quartzo estruturalmente

controlados e alojados nos granito-gnaisses do Complexo Ortognáissico. As principais
ocorrências são: Mina Mahoma (Granodiorito Arroyo del Sauce, granito sin-deformacional) e
Área 13 (gnaisses proto a ultramiloniticos).
A caracterização estrutural da região da Mina Mahoma mostra que as unidades
litológicas registram feições fundamentais tais como, as zonas de cisalhamento que
determinam a deformação mais importante da área, e as estruturas penetrativas, tais como as
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foliações e lineações. A deformação por cisalhamento constitui o controle mais importante
das ocorrências minerais na região da Mina Mahoma.
A análise de lineamentos tipo 1 na região da Mina Mahoma permitiu fazer uma ampla
avaliação estrutural, a qual foi a base para a definição de três domínios estruturais segundo
estruturas geométricas de macroescala. O Domínio estrutural I foi o mais amplamente
estudado, pois nele está a área do prospecto e a zona de cisalhamento principal (ZCP). A
polideformação da região determinou a correlação de superfícies deformacionais entre
afloramentos adjacentes ao longo dos domínios definidos e foi fundamental para determinar
as superfícies penetrativas S1, S2 e S3 e, como conseqüência, a caracterização das diferentes
fases deformacionais. A análise estrutural permitiu estabelecer na região de Mahoma, um
arcabouço estrutural caraterizado por quatro eventos deformacionais, três dos quais (D 1, D2,
D3) têm caráter penetrativo e o quarto evento (D 4) de domínio totalmente rúptil, onde o
fraturamento é a feição característica.. O evento D 1 formou as principais rochas gnáissicas
(S 1, foliação milonítica), tanto no Complexo Ortognáissico, quanto no Complexo
Metassedimentar. O evento D 2 gera uma foliação plano axial (S2), anastomosada, que
parcialmente transpõe S 1. O evento D3 é responsável pela estruturação final da região, que é
composta por um sistema de zonas de cisalhamento e dobras de arrasto. As ocorrências de
veios de quartzo mineralizados em Au estão condicionados às zonas de cisalhamento (Mina
de Mahoma) e à dobra flexural de arrasto (Área 13).
Com a correlação de todas as análises efetuadas, determinou-se um modelo estrutural
regional de controle dos veios de quartzo mineralizados em ouro, onde os dois controles
principais são: 1) veios de quartzo em padrões de fraturas do tipo Riedel (Área do prospecto)
e 2) veios de quartzo em estruturas do tipo saddle reef(Zona 13).
A alteração hidrotermal pervasiva, ou aquela relacionada diretamente com vênulas está
sobreposta à paragênese metamórfica formada em S3 e, conforme observado em alguns casos,
possivelmente à paragênese ígnea remanescente do Granodiorito Arroio dei Sauce. A
paragênese metamórfica associada com a foliação S3 é composta por quartzo, plagioclásio,
biotita, muscovita, esfeno, epidoto nas rochas gnáissicas ácidas (granitos gnaissificados). A
alteração hidrotermal se forma nas dilatâncias estruturais da fase D 3 : sombras de pressão de
porfiroclastos, fraturas Riedel transtrativas, rugosidades de foliações e de fraturas, aberturas
na chameira de dobras flexurais . A paragênese é composta por quartzo, clorita, carbonato,
sericita, pirita (albita?). O aparente desequilíbrio entre ambas paragênese formadas durante a
D 3 é conseqüência da alta pressão de fluidos localizada nas dilatâncias; a alta pressão de
fluidos induz reações de hidratação exotérmicas, que deslocam as curvas de estabilidade
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mineral, localmente, para condições de mais alta T no gráfico PT. Essas características gerais
permitem sugerir que as ocorrências de veios de quartzo com Au na região de Mahoma
(Uruguay) são o resultado de processos metamórfico-hidrotermais desencadeados durante a
fase D3.
Dentro desse quadro estrutural, foi possível caracterizar os seguintes tipos de veios:
(a) veios paralelos à foliação milonítica S3 (P) na ZCP;
(b) veios oblíquos à foliação milonítica S 3 (C e/ou R) na ZCP;
(c) veios perpendiculares à foliação milonítica S 3 (T) na ZCP;
(d) veios em saddle reefs nas chameiras das dobras de arrastre F 3.

7.2 Recomendações
Estudos adicionais podem ser realizados, dentro do marco prospectivo, para definir com
maior grau de precisão, o modelo metalogenético das ocorrências de veios de quartzo com Au
na região. Assim, pode-se recomendar a realização dos seguintes trabalhos adicionais:
i)

análise química do ouro e das fases sulfetadas e silicatadas nas diferentes

estruturas dilatacionais, com a finalidade de: (a) determinar quais delas são as mineralizadas,
ou se são todas, qual tem o maior teor; (b) determinar quais são os tipos potenciais de
dilatância, e quantos são os pulsos mineralizados;
ii)

a geocronologia também pode ser uma técnica interessante para identificar os

pulsos hidrotermais e a sua relação com a deformação;
iii)

análise e caracterização de domínios de alteração hidrotermal e associá-los

com as diferentes estruturas controladoras do minério. A análise é muito importante para
determinar a composição, em detalhe, dos minerais de alteração hidrotermal e assim
determinar as condições de P e T da formação do minério. Isso pode ser feito por meio de
difração de raios X, MEV, microssonda eletrônica, por exemplo;
iv)

o estudo de inclusões fluidas ajuda na determinação da composição do fluido

mineralizante. A identificação da natureza dos fluidos, a partir do estudo das inclusões
fluidas, é importante para caracterizar o evento hidrotermal e, ass1m, definir mais
precisamente o modelo metalogenético para as ocorrências da região;
v)

Aprofundar o estudo estrutural e petrológico da alteração hidrotennal na Área

13 do prospecto Mahoma, com a finalidade de analisar pulsos hidrotermais, características das
fases sulfetadas e sua correlação com teores de Au.
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ANEXO I
Planilhas de dados dos domínios estruturais e litologías associadas
Domínio I
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LD = Lâmina Delgada
CA, eM, Cs = Carbonatação alta, média e baixa, respectivamente
SCss = Superficies SC sensu strictu
SCsi = Superficies SC sensu latu
* = Dado determinado em estereograma
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LD = Lâmina Delgada
CA, eM, Cs = Carbonatação alta, média e baixa, respectivamente
SCss = Superficies SC sensu strictu
SCsi = Superficies SC sensu latu
* = Dado detenninado em estereograma
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