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RESUMO
No distrito mineiro de Pitinga predominam rochas vulcânicas do
Grupo Iricoumé com idade em torno de 1888 Ma (Pb-Pb). Os litotipos
são riolitos efusivos e hipabissais, ignimbritos altamente soldados,
tufos co-ignimbríticos e depósitos de surge. A alternância de atividade
efusiva e piroclástica e a ausência de evidências de depósitos
subaquosos sugerem ambiente subaéreo com ciclicidade de atividades
efusivas e explosivas. O estudo geoquímico comparativo dos granitos
(granitos Simão, Rastro, Bom Futuro Sul, Bom Futuro Norte e Alto
Pitinga) com as unidades vulcânicas indica similaridades, exceto para
o Granito Alto Pitinga. As rochas possuem conteúdos de SiO2 maiores
que 66 %, alta razão FeOt/(FeOt+MgO) e caráter metaluminoso e
peraluminoso. Os padrões geoquímicos das rochas vulcânicas Iricoumé
e granitos associados mostram anomalias negativas em Ba, Nb, Sr e Ti
e enriquecimento em ETRL em relação a ETRP, com razão LaN/YbN
em torno de 8-13. Anomalias negativas de Eu são pronunciadas em
todas as amostras. O comportamento de TiO2, FeOt, MgO, Al2O3,
CaO, Ba e Sr em relação a SiO2 sugere fracionamento de plagioclásio
+ feldspato alcalino + minerais máficos durante a evolução magmática.
O volume expressivo de rochas efusivas e piroclásticas e os corpos
graníticos epizonais associados (Suíte Intrusiva Mapuera) são
compatíveis com complexo de caldeiras.
A mineralização primária no distrito está associada aos corpos
graníticos da Suíte Madeira (~1.83 Ga). O mapeamento da parte leste
do granito Europa permitiu delimitar duas fácies e relacionar as
anomalias de ZrO2, Nb2O5 e Ta2O5 no solo à fácies peralcalina anfibólio
alcalino-pertita granito. O granito Madeira é constituído pelas fácies
anfibólio-biotita-sienogranito, biotita-feldspato alcalino granito,
feldspato alcalino granito hipersolvus porfirítico e albita granito. Esta
é subdividida em albita granito de núcleo (AGN) e albita granito de
borda (AGB). O depósito polimetálico (Sn, Nb, Ta e criolita) e seus
possíveis sub-produtos (Zr, ETR, Y, Li e U) estão associados ao
albita granito. Os diversos minérios ocorrem disseminados no AGN e
AGB, com exceção da criolita que ocorre na forma disseminada
(~150Mt, teor de 4,2% de Na3AlF6) apenas no AGN e na forma de
depósito criolítico maciço (DCM) (10Mt, teor de 32% de Na3AlF6),
localizado em sub-superfície na parte central do AGN.
O minério disseminado é constituído por criolita magmática e
hidrotermal. O DCM assemelha-se a um cogumelo lenticular formado
por corpos sub-horizontais (+ veios e stockworks) de criolita
concentrados em três zonas criolíticas. Os corpos são constituídos
por criolita (~85% p. vol.) + quartzo + zircão + K-feldspato + galena.
A criolita pertence a 3 gerações: nucleada (precoce), caramelo e branca

(tardia). Na parte superior do DCM ocorrem criolita caramelo e
nucleada (subordinada). Na parte intermediária criolita caramelo e
nucleada ocorrem em iguais proporções. Na parte inferior predomina
criolita nucleada, criolita caramelo é mais clara e ocorre criolita branca.
As análises dos ETR e Y possibilitaram relacionar a mineralização
criolítica ao albita granito que, em relação às demais fácies do granito
Madeira, tem conteúdos de ETR caracterizados por menor
fracionamento dos ETRL, enriquecimento relativo em ETRP e anomalia
negativa maior de európio. O estudo possibilitou verificar que a fluorita
magmática tem razões ETR/Y e ETRL/ETR ≥1, Y ~1.200 ppm.
Comparativamente à fluorita, a criolita magmática tem menor ETRtotal,
é enriquecida em ETRP e Y em relação aos ETRL, tem anomalia
negativa de Eu e Y~200 ppm. A criolita disseminada hidrotermal é
caracterizada pelo aumento na razão ETRL/ETRP, empobrecimento
em Y (~20ppm) e por possuir anomalia negativa de Eu similar à da
magmática, porém a criolita do DCM têm anomalia negativa de Eu
menor (decorrente de ambiente de formação mais oxidante) do que a
criolita disseminada. Da criolita precoce para a tardia ocorre
empobrecimento em Y e ETRtotal e aumento na razão ETRL/ETRP.
A Y-gagarinita (Na0,24Ca0,58Y1,01ETR0,39F5,81) está associada às
porções inferiores do DCM, é relativamente rica em ETRP e possui
texturas de exsolução com padrões variados. A fase exsolvida tem
composição (Ce 0,53-0,66 La 0,09-0,26 Nd0,08-0,26 Sm0,01-0,04 Eu 0,01Y 0-0,03 F3,3) de fluocerita, mas sua estrutura não foi identificada, podendo
4,14
tratar-se de novo mineral. A exsolução é decorrente do resfriamento
que exsolveu apenas ETR de raio iônico maior do que o do Sm; a
gagarinita hospedeira manteve os conteúdos de Y, ETRP e Na,
formando estrutura com menos vacâncias e melhor balanço de cargas.
Dois novos minerais, que ocorrem em veios tardios, foram descritos
no albita granito. Waimirita é um fluoreto de ítrio rico em ETRP,
criptocristalino. Atroarita é um fluoreto em que o principal cátion é
Al, que ocorre principalmente como cristais octaédricos incolores em
paragênese com galena.
Também foram investigadas as relações entre o DCM e a
mineralização de Nb e Ta disseminada no seu entorno. Foi possível
verificar a existência de U-Pb-pirocloro magmático, que foi afetado
por processo de columbitização, que é caracterizado, em estágio inicial,
pela perda de Pb e enriquecimento em U e Nb, formando,
sucessivamente, Pb-U-pirocloro e U-pirocloro. O aumento na vacância
do sítio A do pirocloro resultou em sua desestabilização com a formação
de columbita, que tem assinaturas geoquímicas de Sn e U herdadas do
pirocloro. Paralelamente ao empobrecimento em Pb, ocorreu
enriquecimento em Ca, F, Ce e Sn e empobrecimento em Fe no
pirocloro. Na zona de transição entre AGN e AGB ocorrem inversões
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na evolução, relacionadas à diminuição da atividade de F no fluido
responsável pela columbitização. A distribuição de pirocloro e
columbita mostra que a columbitização foi promovida pelo mesmo
fluido responsável pela formação do DCM ao qual se atribui algumas
das diferenças entre as paragêneses do AGN e AGB.
O estudo de inclusões fluidas em criolita do DCM possibilitou
verificar que as temperaturas de homogeneização variam, em geral,
entre 100ºC e 300ºC, têm forte tendência vertical na Zona Criolítica
Zero (a mais próxima à superfície) correspondendo a resfriamento de
400ºC a 100ºC. As variações refletem alterações nas condições físicoquímicas do fluido e não processos posteriores. Dois grupos de
salinidade estão presentes, um em torno de 5% peso eq. NaCl (criolita
não maclada e recristalização na criolita maclada) e outro acima de
10% peso eq. NaCl (criolita maclada). Os resultados em criolita são
corroborados pelos resultados obtidos em quartzo e fluorita do DCM
e nos minerais hidrotermais estudados na encaixante, nos quais os
dois grupos de salinidade também são observados. A associação de IF,
com ampla variação de salinidade e TH, e com ausência de CO2 é
característica de eventos pós-magmáticos. A ausência de CO2 é atribuída
à ascensão/cristalização do magma ao longo de 3 fases.
O sistema 208Pb-207Pb forneceu a idade de 1.686 Ma +110/-170
Ma e indicou o envolvimento de fontes mantélica, crustal profunda e
crustal rasa. Os valores de µNd na maioria das amostras evidenciam
que o sistema foi fortemente afetado pela riqueza de F no ambiente
hidrotermal. As amostras que forneceram resultados coerentes são
compatíveis com sistemas gerados no manto, com participação
subordinada de crosta continental. Os resultados são corroborados
por estudos de isótopos estáveis. A composição isotópica (δ18O, δD)
da água em equilíbrio com a mica da fase pegmatóide na maioria das
amostras é de água magmática; subordinadamente ocorrem valores de
água de formação e de granitos de fusão intracrustal. A composição do
δ34S da galena é mantélica. Os valores de δ18O em quartzo, albita e
feldspato potássico indicam fonte mantélica com contaminação
crustal.
O caráter polimetálico do depósito é atribuído à participação de
duas fontes distintas: mantélica (F e Nb) e crustal (Sn). Relativamente
à evolução da mineralização de criolita foi possível verificar que esta
se iniciou em estágio magmático (minério disseminado) a partir de
magma excepcionalmente rico em flúor, prosseguiu no estágio
pegmatítico e teve seu ápice no estágio hidrotermal. Neste último,
fluidos hidrotermais salinos residuais do albita granito, previamente
desprovidos de CO2, ascendentes de suas partes inferiores, formaram
o DCM e enriqueceram o minério disseminado. Ao longo do processo,
ocorreu abertura do sistema, relacionada a reativação de fraturas. O
sistema hidrotermal passou a ter caráter convectivo, incorporando
fluidos meteóricos re-aquecidos em profundidade, implicando em
diluições parciais do fluido mineralizador até a deposição de criolita
maciça mais tardia.
O principal critério para prospecção de criolita é a associação
com corpos de albita granito, por sua vez associados com as demais
rochas da Suíte Intrusiva Madeira. Depósitos em rochas do Grupo
Iricoumé ou em granitos Mapuera, relacionados a corpo de albita
granito subjacente, também podem ocorrer. Outros critérios
prospectivos são: em escala regional, associação com lineamento de
direção NE-SW; em escala de depósito, associação com estruturas
rúptil de direção N-S, possivelmente identificável como morfoestrutura em imagens LANDSAT e com forte alteração hidrotermal
associada, possivelmente identificável (mais especialmente em granito
Mapuera) por tratamento de dados orbitais com o apoio de
espectrorradiometria; intersecção de lineamento NE-SW com
estruturas menores N-S representa um sítio muito favorável à formação
do depósito; depósito em granito Mapuera pode ser associado a
brechas de falha, ser constituído por stockworks ou ter morfologia
filoneana; depósito associado a rochas do Grupo Iricoumé pode ter
forte caráter stratabound; a depósito de grande porte pode estar

associada anomalia gravimétrica; depósito aflorante corresponderia a
área de relevo rebaixado; anomalia geoquímica de F nos cursos dágua
que drenam o depósito; aluviões associados com concentrações
anômalas de zircão; rochas encaixantes com padrões de ETR
relativamente planos, enriquecimento relativo em ETRP e
concentrações anômalas em F, Zr e Rb; solo com anomalias destes
mesmos elementos. O granito Alto Pitinga foi identificado como o
mais novo e principal prospecto do distrito mineiro.
ABSTRACT
The Iricoumé Group rocks are predominant in the Pitinga mining
district. The volcanic rocks were dated ca. 1.888 Ma (Pb/Pb). They
comprise effusive and hypabissal rhyolite, felsic pyroclastic deposits,
including welded ignimbrites, co-ignimbritic ash tuffs and surge
deposits. The alternating effusive and pyroclastic activity and the
lack of evidence for a subaquatic volcanic environment indicate the
cyclicity of the explosive-effusive aerial volcanic regime.
Geochemistry of granitic rocks (Simão, Rastro, Bom Futuro Sul, Bom
Futuro Norte and Alto Pitinga granites) and effusive and pyroclastic
units indicates the similarity of all rocks, except for the Alto Pitinga
Granite. The acid rocks have SiO2 values higher than 66 wt% and high
FeOt/(FeO t + MgO) and middly metaluminous to peraluminous
character. Geochemical patterns of the Iricoumé volcanic rocks and
associated granites show strong depletion in Ba, Nb, Sr and Ti, and
enrichment of LREE relative to HREE with LaN/YbN ratio of 8-13.
Negative Eu anomalies are remarkable in all samples. Behavior of
TiO2, FeOt, MgO, Al2O3, CaO, Ba and Sr against SiO2 suggests
fractionation of plagioclase + alkali feldspar + mafic minerals during
magmatic evolution. The large volume of effusive and pyroclastic
volcanic rocks and associated epizonal granite bodies (Mapuera
Intrusive Suite) suggest a cauldron complex environment.
The east side of Europa granite (Madeira Intrusive Suite) has two
facies. ZrO2, Nb2O5 and Ta2O5 soil anomalies are related with the Naamphibole-pertite granite facies. What is the other facies?
The Madeira granite is constituted of amphibole-biotite
sienogranite, biotite-alkali-feldspar granite, porphyritic hipersolvus
alkali-feldspar granite and albite granite facies, the latter divided in
core albite granite (AGN) and border albite granite (AGB). The ore,
including the polymetalic (Sn, Nb, Ta, and criolite) deposit and its
subproducts (Zr, ETR, Y, Li e U) is restricted to the albite granite.
The different ores occur disseminated in AGN and AGB, with exception
of cryolite that is disseminated (~150Mtons, with 4,2% of Na3AlF6)
only in AGN, and as a massif deposit (DCM) (10Mtons with 32% of
Na3AlF6) in the central part of AGN below surface.
The disseminated ore is constituted of magmatic and hydrothermal
cryolite. The DCM has a mushroom-like form, and is formed of
subhorizontal bodies (veins and stockworks) of cryolite that are
concentrated in three cryolite zones. The bodies are constituted of
cryolite (~85% p. vol.) + quartz + zircon + K-feldspar + galena.
Cryolite belongs to three generations: nucleated, brown and white
(late). In the upper part of DCM brown and nucleated cryolite occur,
the latter subordinate. In the middle portion, nucleated and brown
cryolite occur in equal proportions. In the lower part nucleated cryolite
predominates, brown cryolite is of lighter collour and white cryolite
occurs also.
Analyses of Y and REE allows to correlate the cryolite
mineralization with the albite granite that has the highest REE contents
and the lower LREE fractionation, relative enrichment of HREE and
the largest Eu negative anomaly. Magmatic fluorite has REE/Y e LREE/
ETRP ratios ≥ 1 and Y ~1.200 ppm. Compared with fluorite, magmatic
cryolite has lower ΣREE and is richer in HREE and Y relatively to the
LREE. It also has a negative Eu anomaly and Y~ 200ppm.
Hydrothermal and disseminated cryolite is characterized by increase
of LREE/HREE ratio, Y depletion (~20ppm), and negative Eu anomaly
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similar to magmatic cryolite. Cryolite from DCM has lower negative
Eu anomaly (due to the oxidant environment) compared to
disseminated cryolite. Depletion of Y and ΣREE and increase of
LREE/HREE is verified from magmatic cryolite to the late white
cryolite.
Y-gagarinite (Na0,24Ca0,58Y1,01ETR0,39F5,81) associated with lower
DCM portions is relatively rich in HREE and has exsolution textures
with different patterns. The exsolution phase (Ce0,53-0,66 La0,09-0,26
Nd 0,08-0,26 Sm 0,01-0,04 Eu 0,01 Y 0-0,03 F 3,3-4,14 ) has the composition of
fluocerite, but its structure was not determined and it could be a new
mineral. Exsolution is due to cooling, exsolving only REE with ionic
radii larger than Sm. After exsolution, the host gagarinite kept the Y,
HREE and Na contents and formed a structure with low vacancies
and better charge balance.
Two new minerals, that occur in late veins, were described in the
albite granite. Waimirite is a Y fluoride rich in HREE formed of
cryptocristalline grains. Atroarite is also a fluoride, but Al is the main
cation. It occurs as colorless octahedra in paragenesis with galena.
Relations between DCM and disseminated Nb and Ta
mineralization were investigated. Magmatic U-Pb pyrochlore was
affected by a columbitization process, characterized in the beginning
by Pb loss and U and Nb enrichment, forming Pb-U pyrochlore and
U-pyrochlore. With the vacancy increase in the A site pyrochlore
becomes unstable and columbite crystallizes. Columbite has the
geochemical Sn and U signature inherited from pyrochlore. Together
with the loss of Pb occurs the enrichment of Ca, F, Ce and Sn and loss
of Fe. In the transition zone between AGN and AGB inversions of
evolution occur, that are related with the reduction of F activity in the
fluid responsible for the columbitization process. Pyrochlore and
columbite distribution shows that this process was due to the same
fluid that formed DCM. This fluid is also responsible for the differences
between AGN and AGB paragenesis.
Fluid inclusion studies in cryolite from DCM indicate that the
homogenization temperature in general changed from 1000C to 3000C
with strong vertical tendency in the Zero Cryolitic Zone (next to the
surface) and correspond to cooling from 4000C to 1000C. These

changes are due to the physico-chemical conditions in the fluid. Two
groups of salinity are present: i) next to 5w% NaCl eq. (untwinned
cryolite and recrystallization of twinned cryolite); ii) over 10w%
NaCl eq. (twinned cryolite).
The same salinity groups observed in cryolite are present in
quartz and fluorite from DCM and in the hydrothermal minerals from
the wall rocks. The association of fluid inclusions has a large spread
of salinity and temperature homogenization with absence of CO2 that
characterize post- magmatic events. The absence of CO2 is attributed
to magma ascent that crystallized in three phases.
The 208Pb-207Pb system gave the age of 1.686 Ma +110/-170 Ma
and indicated the relationship with mantle, deep crust and shallow
crust sources. The values of µNd in most samples suggest that the
system was strongly affected by abundance of F in hydrothermal
setting. The samples that gave coherent results are compatible with
mantle system with subordinate participation of continental crust.
These results are confirmed by stable isotopic studies. The isotopic
composition (δ 18O, δD) of water equilibrated with mica from
pegmatitic phase in most samples is the same of magmatic water;
subordinately occur values of formation water and intracrustal granite
melt water. The composition of δ34S from galena is of mantle type.
The values of δ18O from quartz, albite and K-feldspar indicate mantle
source with crustal contamination.
The polymetalic character of the deposit is attributed to two
different sources: mantle (F and Nb) and crust (Sn). The genesis of
cryolite mineralization began at magmatic stage (disseminated ore)
from an exceptionally F-enriched magma, continued at the pegmatitic
stage and finally is formed in a hydrothermal stage. In this case,
residual hydrothermal saline fluids from the albite granite and poor in
CO2 rised from the bottom of this facies to form the DCM. During
this process the system was open by fractures reactivation. The
hydrothermal system become convective, engaging meteoric fluids
heated at depth that diluted the hydrothermal fluid.
New criteria for cryolite prospection are presented and classify
the Alto Pitinga granite as a new exploration target identified in this
project.

I. INTRODUÇÃO

zação é monoclínico, com transição reversível para o sistema cúbico a 565 ºC ± 5ºC. Sob aquecimento gradual,
produz luminescência amarela que desaparece em temperaturas mais elevadas. A fusão ocorre a 1000ºC com
expansão de volume de 41%. Até a revisão de Bailey
(1980), eram conhecidas apenas 18 ocorrências de criolita.
A jazida de Ivigtut (Groenlândia) foi a única explorada,
desde o início do século passado até 1986. O depósito de
Pitinga é o segundo caso com importância econômica.
A mina Pitinga (Figura 1) situa-se no município de
Presidente Figueiredo (Amazonas). A área deste estudo
abrange também parte do município Urucará. A partir de
Manaus, o acesso é feito por rodovia pavimentada
(Manaus-Boa Vista, BR-174) até o km 264. Deste ponto,
segue-se para leste, por estrada secundária não pavimentada, cerca de 60 km até chegar na mina.
A história do distrito mineiro iniciou com a descoberta
de cassiterita aluvionar pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM), durante a realização de projeto de mapeamento geológico básico (Veiga Jr. et al.
1979). Ainda em 1979, a Paranapanema S.A. iniciou a

Este trabalho foi realizado no quadro do projeto Caracterização de depósitos minerais em distritos mineiros
da Amazônia, coordenado e gerenciado pela Agência
para o Desenvolvimento da Indústria Mineral Brasileira
(ADIMB), com a colaboração do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), com recursos do CTMineral/Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
DNPM e da ADIMB representando as empresas copromotoras e facilitadoras. O projeto contemplou o estudo de 10 alvos, dentre eles o Alvo Criolita de Pitinga, cujos
resultados são aqui apresentados.
Criolita é aluminofluoreto de sódio (Na3AlF6) composto
idealmente (em peso) por 32,85 % Na, 12,85 % Al e
54.30 % F (Mineralogy Database 2005). O nome deriva do grego krios (gelo) e lithos (pedra), em referência
ao brilho e ao índice de refração serem semelhantes aos
do gelo. Criolita pura é incolor a branca; com impurezas,
é vermelha, marrom ou preta. A densidade varia de 2,95
a 3,01 g/cm3 e a dureza de 2,5 a 3. O sistema de cristali-
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Figura 1  Mapa de localização da área de
Pitinga.

pesquisa em áreas adquiridas da CPRM e em áreas mais
a oeste, até a divisa com a reserva dos índios WaimiriAtroaris. Em 1982 já eram conhecidas reservas
aluvionares e iniciava-se o ciclo produtivo do estanho
aluvionar. No mesmo ano foi descoberta a mineralização
aluvionar do igarapé Madeira, que drena a serra do Madeira. Em 1983 foi descoberto o minério primário, associado à fácies albita granito do granito Madeira. A criolita
disseminada nesta rocha foi identificada em 1986. Em
1989 as sondagens revelaram a ocorrência de corpos de
criolita maciça, subseqüentemente investigados por 57
furos que permitiram a definição do depósito criolítico
maciço (DCM).
O depósito polimetálico associado ao albita granito
corresponde a depósito de Sn de classe mundial, com a
maior reserva de cassiterita do Brasil. Possui a maior
reserva mundial de criolita e uma das maiores reservas
mundiais de Ta, além de importantes reservas de Nb, Y,
Zr, Rb,Th e U. Em áreas próximas foram cubados depósitos de bauxita. A exploração de criolita, matéria prima
fundamental na metalurgia do alumínio, é, portanto, estratégica para o distrito.
A mina Pitinga, explorada pela Mineração Taboca Limitada, é a maior produtora de cassiterita do Brasil. Atualmente, estão sendo exploradas as últimas reservas dos
minérios intemperizado e aluvionar, ambos sem criolita, e
estão sendo ampliadas as operações de britagem e moagem de rocha sã (com criolita), partindo para o projeto
pleno que prevê a lavra de cerca de 8,4 milhões de toneladas/ano de ROM com teores de 0,175% de Sn, 0,223

de Nb2O5, 0,028 de Ta2O5 e 4,2 % de criolita (minério
disseminado). A exploração do DCM ocorrerá dentro de
alguns anos, quando for atingido pela cava da mina. O
processamento metalúgico do minério de Nb-Ta já é efetuado em Pitinga; o do Sn é realizado em São Paulo.
Metas
A execução de cada alvo foi subdividida em 12 metas.
Como em Pitinga há uma superposição parcial entre os
alvos Criolita e Estanho (o albita granito, principal corpo
de minério de estanho, é a rocha encaixante do DCM e
contém também criolita disseminada), as duas equipes
atuaram de forma integrada e algumas metas do Alvo
Criolita foram modificadas para evitar duplicidade.
Compilação e integração de dados (Metas 1 e 2).
Para efeito do relatório de etapa estas metas foram cumpridas pela equipe do Alvo Estanho. A equipe do Alvo
Criolita realizou trabalho especial de sensoriamento remoto, incluindo a aplicação de espectrorradiometria, que
resultou na elaboração do mapa geológico regional de área
de 1º quadrado.
Mapeamento geológico (Meta 3). A equipe do Alvo
Criolita concentrou-se no mapa regional, tendo realizado
grande esforço de amostragem dos diversos corpos
graníticos para estudos preliminares petrográficos,
geoquímicos e isotópicos. Estudos detalhados foram
efetuados no granito Europa e em locais selecionados no
Grupo Iricoumé. Subseqüentemente, a equipe
complementou o mapeamento do albita granito e locou 3
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furos de sonda realizados pela mineradora para definição
de contatos e forma do corpo mineralizado.
Estudos petrográficos e petroquímicos de rocha
(Metas 4 e 5). Estes trabalhos foram essencialmente voltados para a geologia regional. Os resultados, aqui apresentados de forma sintética, estão sendo consolidados nas
teses de José Maximino Ferron (evolução geológica e
potencial prospectivo do distrito) e Ronaldo Pierosan
(vulcanismo Iricoumé), e na dissertação de mestrado de
Maurício Prado (granito Europa).
Estudo de corpos de minério (Meta 6). O DCM foi
descrito e amostrado a partir de testemunhos de sondagem. Software de modelamento tridimensional foi empregado para integrar os resultados com dados de sondagem no entorno do depósito, com o objetivo de investigar
a influência do DCM nos minérios disseminados do albita
granito. O minério disseminado foi descrito a partir de
testemunhos de sondagem e de amostras de superfície.
As três gerações de criolita do DCM e as duas gerações
de criolita disseminada tiveram suas composições químicas investigadas.
Estudos petrográficos e petroquímicos de minério
e zonas de alteração hidrotermal (Metas 7 e 8). Os estudos petroquímicos foram redirecionados para a realização de estudos mineralógicos. Três estudos adicionais ao
da criolita enquadram-se nesta meta: o do minério de Nb
e Ta da rocha encaixante do DCM, o da Y-gagarinita e o
estudo preliminar de dois novos minerais descobertos durante a execução do projeto.
Estudos de inclusões fluidas (Meta 9). O estudo foi
realizado em criolita, e em quartzo e fluorita associados,
no DCM e no minério disseminado. Foi extremamente
trabalhoso em virtude da baixa tenacidade e do baixo índice de refração da criolita e das pequenas dimensões
dos cristais disseminados, mas forneceu resultados muito
importantes para o entendimento da gênese da
mineralização.
Estudos geocronológicos e de isótopos estáveis (Metas 10 e 11). Os estudos geocronológicos foram essencialmente direcionados para investigação do contexto geológico regional. No granito Madeira, como já foram
efetuados diversos estudos geocronológicos em zircão e
rocha total, o enfoque do trabalho foi redirecionado para
os minerais de minério (criolita, pirocloro, Y-gagarinita,
galena) e alguns minerais da rocha, procurando identificar assinaturas de fontes e investigar a possibilidade de
existirem diferentes eventos metalogenéticos superpostos.
Integração e interpretação de dados (Meta 12) A
integração e interpretação do conjunto de dados levou
aos dois resultados finais do trabalho: o modelo genético
da mineralização de criolita e a ampliação sinificativa do
conhecimento da evolução geológica regional, permitindo

melhor enquadramento do modelo genético e o aperfeiçoamento do modelo prospectivo adotado no distrito.
Equipe
O Alvo Criolita foi coordenado pelo professor Artur
Cezar Bastos Neto (UFRGS). Atuaram como coordenadores de área os professores da UFRGS Vitor Paulo Pereira (mineralogia) e Evandro Fernandes de Lima (geologia regional). A equipe do Alvo Criolita foi constituída por:
• Pesquisadores principais: Luis Henrique Ronchi
(UNISINOS), Juan Antônio Flores (UFRGS), José
Carlos Frantz (UFRGS) e Rosemary Hoff
(CPRM).
• Geólogos da Mineração Taboca Limitada e pósgraduandos: José Maximino Ferron, Orlando
Minuzzi e Mauricio Prado.
• Pós-graduandos: Amanda Cristina Pires e Ronaldo
Pierosan.
• Pesquisadores colaboradores: Roberto DalAgnol
(UFPA), Hilton Costi (Museu Paraense Emilio
Goeldi), Nilson Francisquini Botelho (UnB), Candido
Moura (UFPA), Silvia Beatriz Alves Rolim
(UFRGS)
• Pesquisadores com bolsa DTI: Flávio França Rocha e Leandro Ulmann.
• Estudantes de graduação: Marcelo Ricardo
Schwartz, Diego Gonçalves de Oliveira, Lisandro
Nunes, Isadora Henrichs e Luis Alberto Vedana
(UFRGS) e Marcelo Leopoldo Weber
(UNISINOS).
Materiais e métodos
O trabalho de sensoriamento remoto utilizou imagens
orbitais ETM+ LANDSAT 7: 231.061, 231.060, cenas
inteiras (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8), período de estiagem
(27/08/2001). Foram empregados os softwares ENVI 3.5
(RSI, 2000) e SPRING 3.6 02 (INPE, 2002) e efetuados
pré-processamentos, correção geométrica, seleção de
bandas, realce de contraste, composições coloridas,
filtragens (filtro multidirecional 7 x 7, Araújo & Carvalho
Jr. 1994) e análise por componentes principais. Medidas
espectrorradiométricas foram realizadas, numa primeira
etapa, no Laboratório de Espectroscopia de Reflectância
da UNICAMP (FAPESP) em espectrorradiômetro
FIELDSPEC, de 400 a 2500nm, sendo que a análise dos
espectros foi visual, para subsidiar a próxima etapa. A
segunda fase foi efetuada no Laboratório de
Sensoriamento Remoto e Espectrorradiometria da CPRM
de Porto Alegre, em espectrorradiômetro POSAM, na
faixa de 1200 a 2500 nm, visando obter a alteração
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hidrotermal. As curvas espectrais foram analisadas no
software MISO (JICA), identificando-se os minerais.
As análises de rocha total para os estudos de geologia
regional foram efetuadas pelo laboratório ACME BRASIL. As análises isotópicas 207Pb/206Pb por evaporação
de zircão foram realizadas no Laboratório Pará-ISO da
Universidade Federal do Pará. As análises de minerais
do granito Europa foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, utilizando a
microssonda eletrônica (MSE) marca CAMECA, modelo SX-50 e o microscópio eletrônico de varredura (MEV)
marca JEOL, modelo JMS-5800.
O modelamento geológico tridimensional do DCM
e da distribuição dos teores dos demais minérios na rocha
encaixante do depósito foi efetuado com o software
GEMCOM 4.11.
A separação de criolita e fluorita seguiu técnicas convencionais de britagem, moagem, separação por líquidos
densos, passagem em separador isodinâmico Frantz e
separação grão a grão com auxílio de lupa binocular. As
separações com pouco material (minerais disseminados)
foram analisadas por ICP-MS (modelo ELAN 6100 DRC
da Perkin Elmer/Sciex) no Instituto de Geociências da
USP. As amostras foram comparadas a um conjunto de
sete padrões geológicos: BE-N (basalto-CNRS), DR-N
(diorito-CNRS), OU-1 (lava-IAG), OU-2 (dolerito-IAG),
JA-1 (andesito-GSJ); BR (basalto-CNRS) para controle
de drift instrumental e MRG-1 (gabro-USGS). Foi preparado branco para levantamento da curva de calibração
e controle de qualidade analítica (verificação da exatidão
dos resultados). As análises de amostras de rocha total e
das separações de criolita e fluorita do DCM foram executadas no laboratório Lakefield-Geosol, em Belo Horizonte, MG, pelo método ICP-digestão multi-ácida para
determinação dos ETR e Y. Para determinação de F foi
utilizado o método íon específico. Os resultados dos ETR
foram normalizadas pelo condrito de Evensen (Evensen
et al. 1978).
O estudo petrográfico e microtermométrico das inclusões fluidas foi realizado na Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, em platina Chaix Meca instalada em microscópio Olympus BH2. A reprodutibilidade das medidas é
de 0,2ºC. A curva de calibração foi construída com inclusão fluida natural rica em CO2 puro (-56,6ºC), água
desmineralizada (0,0ºC) e produtos indicadores de temperatura: Merck (135ºC), NaNO3 (306,8ºC) e K2Cr2O7
(398ºC). As lâminas bipolidas (espessura ~0,3 mm) foram coladas a frio com Entelan e descoladas com Xylol
(MERCK art. 8687). Nos cálculos de salinidade e densidade, utilizou-se o programa MacFlinCor (Brown e
Hagemann 1994). O estudo por MEV e análises de fase
sólida por EDS foram efetuados no equipamento da
UFRGS.

O estudo de pirocloro e columbita foi efetuado em
equipamentos da UFRGS. Nas análises ao MEV, utilizou-se energia de 20 kV, corrente de 25 nA e tempo de
contagem de 100 s. No caso de mapeamento de elementos, o tempo de aquisição foi de 50min. Nas análises por
MSE foram utilizados, numa primeira etapa, energia de
15 KeV, corrente de 10 nA e feixe de 1 µm para tempo
de contagem de 20 s. Uma segunda etapa foi desenvolvida para a quantificação de Sn, W e Sb, utilizando energia
de 15 KeV, corrente de 10nA, feixe de 1µm e tempo de
20 s. Nas análises de columbita por microssonda eletrônica, o ferro foi considerado como Fe+2. A discriminação
entre Fe+2 e Fe+3 somente foi possível a partir de cálculos
estequiométricos (Ercit 1994).
No estudo da gagarinita as proporções do polimorfo
de fluocerita foram obtidas por tratamento de imagens,
utilizando o Programa Scion Image Beta 4,20. As análises
por difração de raios X (DRX) foram realizadas na
UFRGS em difratômetro marca Siemens, modelo D-5000,
no intervalo entre 2 a 8202θ, com passo de 0,0202θ no
tempo de 1s, utilizando radiação Co-Kα e filtro de níquel.
Os parâmetros cristalográficos foram determinados com
o programa Least-squares Refinement of
Crystallographic Lattice Parameters (LCLSQ 8.5,
Burnham 1993). Imagens de elétrons retroespalhados,
mapa de distribuição de elementos e análises qualitativas
de EDS foram realizadas na Universidade Federal de
Santa Catarina em MEV, marca Phillips, modelo XL30,
utilizando a energia de 20 kV e tempo de contagem de
200 s. As análises por MSE foram realizadas na
Universidade de Brasília em equipamento Cameca,
modelo SX-50, com corrente de 15 kv e 25 nA, com tempo
de contagem de 10 s. Para ETR e Y, as condições de
análise foram de 20 kV, 40 nA e 20 s, e correções de
interferências nas posições de picos e backgrounds ETR
foram efetuadas com os fatores de correções de Åmli e
Griffin (1975). Análises adicionais em pastilha prensada
foram efetuadas na UFRGS em espectrômetro de
fluorescência de raios X marca Rigaku, modelo RIX 2000,
com tubo de ródio, sob energia de 50 kV e corrente 40
mA.
O estudo da waimirita e atroarita foi realizado na
UFRGS, nos DRX e MEV acima descritos. As condições analíticas para o DRX foram as mesmas. No caso
do MEV, a energia foi de 10 a 20 kV e o tempo de contagem de 10 a 100 s.
As análises isotópicas de separações minerais e albita
granito foram efetuadas na UFRGS em espectrômetro
de massa VGSECTOR 54 com 9 coletores Faraday. As
análises de isótopos estáveis foram realizadas pelo
ISOTOPE LABORATORY da Queens University (Canadá).
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II. TRABALHOS ANTERIORES
Geologia regional
O Craton Amazônico (Figura 2) situa-se na porção
norte da Plataforma Sul-Americana (Almeida et al. 1981).
É uma das maiores áreas cratônicas do mundo, formada
por dois escudos pré-cambrianos, Guianas e Guaporé,
geograficamente separados pelas bacias paleozóicas do
Amazonas e Solimões (Gibbs & Barron 1983). Modelos
diversos têm sido aplicados para o entendimento de sua
evolução geológica, enfocando sua compartimentação em
províncias tectono-geocronológicas, englobando eventos
ocorridos entre 3,10 e 0,99 Ga. Costa & Hasui (1997)
subdividem o craton em 12 paleoplacas arqueanopaleoproterozóicas, circundadas por cinturões móveis submetidos a reativações cíclicas até o Fanerozóico. O modelo considera unicamente processos colisionais do tipo

continente-continente. O modelo mobilista de Tassinari
& Macambira (1999) divide o craton em 6 províncias
principais (Figura 2A), com núcleo de idade arqueana (>2,3
Ga), representado pela Província Amazônia Central, agregando cinturões móveis de idades decrescentes até 1,00
Ga. Neste modelo a região de Pitinga insere-se na Província Ventuari-Tapajós (1,95-1,80 Ga). Santos et al.
(2000) subdividem o craton em 7 províncias e um cinturão
de cisalhamento, envolvendo eventos tectônicos ocorridos desde 3,10 a 0,99 Ga (Figura 2B). Neste modelo a
área de Pitinga localiza-se no limite entre as províncias
Parima-Tapajós (2,10-1,87 Ga) e Amazônia Central (1,881,70 Ga).
As informações disponíveis sobre a região de Pitinga
posicionam suas rochas entre 1,96 Ga e 1,08 Ga, sugerindo que sua evolução se iniciou no Paleoproterozóico (Período Orosiriano), relacionada ao ciclo Transamazônico,
e se estendeu até o final do Mesoproterozóico. São ainda

Figura 2  Províncias geocronológicas do Craton Amazônico. A) segundo Tassinari et al. (1999) e B) segundo Santos et al.
(2000).
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desconhecidas as condições em que se deram a formação das rochas mais antigas (pré-Transamazônico) que
constituíram o embasamento para as rochas vulcanoplutônicas e sedimentares da região.
A figura 3 apresenta o mapa geológico regional elaborado pelo projeto. As descrições e novos dados serão
apresentados mais adiante. Abaixo são sintetizadas informações da literatura sobre as unidades litoestratigráficas presentes na área mapeada, mas sem se
restringir aos trabalhos efetuados no perímetro do mapa.
O reconhecimento geológico e geoquímico efetuado
pela CPRM (Mandetta et al. 1974) ao longo do rio Pitinga
foi o primeiro trabalho de cunho geológico realizado na
região. O trabalho motivou a implementação de dois projetos (convênios DNPM-CPRM) de mapeamento geológico em escala 1:100.000: Estanho do Abonari (Araújo
Neto & Moreira 1976) e Sulfetos do Uatumã (Veiga Jr.
et al. 1979). A área fez parte também do Projeto
Radambrasil, Folhas SA.20Manaus (Lourenço et al.
1978) e SA.21Santarém (Araújo et al. 1976). Na década de oitenta a CPRM executou na região dois projetos
de mapeamento (1:250.000): Uatumã-Jatapu (Costi et al.
1984) e Trombetas-Mapuera (Jorge João et al. 1984).
No Estado de Roraima a CPRM executou dois projetos
regionais (escala 1:500.000), Roraima Central (Fraga et

al. 1999) e Caracaraí (Faria et al., 2000), nos quais são
enfocadas unidades litológicas em grande parte similares
às da região de Pitinga.
O termo Complexo Guianense (Issler et al. 1974) designa um conjunto de rochas submetidas a metamorfismo
mesozonal a catazonal (fácies anfibolito e piroxênio
granulito), parcialmente granitizadas. Lourenço et al.
(1978) e Araújo (1976) reconheceram na região de Pitinga
rochas metamórficas gnaissóides e granitóides de anatexia
que relacionaram ao Complexo Guianense. Araujo Neto
& Moreira (1976) reconheceram, na área a sul do Projeto Pitinga, anfibolitos, charnockitos, granitos, granodioritos,
gnaisses, migmatitos e dioritos, caracterizados pela presença de hornblenda na maior parte dos tipos litológicos,
que enquadraram no Grupo Anauá (Ramgrab & Damião
1970) e consideraram ser a unidade mais antiga da região
(>2,8 Ga). Segundo Schobbenhaus et al. (1984), o Grupo
Anauá ou Suíte Metamórfica Anauá representa unidade
diferenciada do Complexo Guianense, na qual granitóides
foram distinguidos das faixas metamórficas. Os granitóides
na região ao norte de Manaus receberam a denominação
de Granodiorito Água Branca (Araújo Neto & Moreira
1976). Veiga Jr. et al. (1979) reconheceram, como as
rochas mais antigas da região de Pitinga, granitos de composição predominantemente monzogranítica, apresentan-

Figura 3  Mapa geológico regional do distrito mineiro de Pitinga.
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do efeitos de cisalhamento superimpostos, os quais denominaram Adamelito Água Branca. Atribuíram a essas
rochas origem a partir de processos anatéticos do ciclo
Orogênico Transamazônico. Oliveira et al. (1996) utilizaram para esses granitos o termo Suíte Intrusiva Água
Branca (SIAB), em consonância com a recomendação
de Le Maitre (1989). Para Faria et al. (2000), a SIAB é
uma série expandida de granitóides do tipo I Cordilheirano
(Pitcher 1983), de natureza metaluminosa, levemente
peraluminosa e caráter cálcico-alcalino, gerada a partir
de fusão parcial do manto e/ou material crustal com assinatura geoquímica de subducção. Consideram ser a SIAB
possivelmente contemporânea dos granitos tipo-S Igarapé
Azul do sul de Roraima (Faria et al. 1999) e recomendam agrupar na unidade Granito Igarapé Azul os termos
peraluminosos. Determinações geocronológicas Rb-Sr
indicam idades de 1.951 Ma (Santos & Reis Neto 1982)
e 1.910 Ma (Jorge João et al. 1985). Determinações PbPb em zircão (Almeida et al. 1997) forneceram 1.960
Ma e 1.938 Ma como idades mínimas de cristalização.
A primeira referência a rochas relacionadas ao
Supergrupo Uatumã deve-se a Derby (1877) in Araújo et
al. (1976) ao descrever afloramentos no rio Trombetas,
relacionando-os às rochas da área do rio Tapajós. A denominação Série Uatumã deve-se a Oliveira & Leonardos
(1940) e o termo Grupo Uatumã a Barbosa (1966). Em
trabalhos no Estado de Roraima Melo et al. (1978)
redefiniram a unidade como Supergrupo Uatumã, constituído por rochas vulcânicas e plutônicas associadas, com
composições ácidas a intermediárias, não deformadas, de
idade paleoproterozóica. No Escudo das Guianas a fase
vulcânica tem as denominações regionais Grupo Iricoumé
e Grupo Saracura. Ela foi sucedida pela fase plutônica
que tem as denominações regionais Suíte Intrusiva
Saracura e Suíte Intrusiva Mapuera. No Escudo Guaporé
as vulcânicas são denominadas Grupo Iriri, enquanto que
as suítes Maloquinha e Rio Dourado são os equivalentes
plutônicos. O termo Formação Iricoumé deve-se a Oliveira et al. (1975). A unidade foi elevada à categoria de
Grupo Iricoumé por Veiga Jr. et al. (1979).
Em função das características das rochas vulcânicas
Uatumã serem semelhantes às de granitos do tipo A, tais
como altos conteúdos de F, Nb e Y, e diagramas ETR
com padrão bird-wing, DallAgnol et al. (1994) sugerem
que o magma é de origem crustal e que os litotipos são de
epizona com distribuição continental, a baixas profundidades e por extensa área. Tassinari et al. (1999, 2000) e
Santos et al. (2000) também caracterizaram o
magmatismo como de ambiente anorogênico. Para os últimos autores, o magmatismo envolveu fusão parcial de
fonte crustal arqueana e ocorreu entre 1.880 Ma e 1.870
Ma. Porém, Faria et al. (2000) afirmam que os dados

petrográficos e litoquímicos das rochas do Grupo Iricoumé
são compatíveis com aqueles obtidos para as rochas
plutônicas da SIAB que, por sua vez, representam o
magmatismo tardi-orogênico relacionado ao final do Ciclo Transamazônico na região.
Costi et al. (2000) obtiveram idade (Pb-Pb em zircão)
de 1.888 Ma. nas rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé
na região de Pitinga. Esta idade difere bastante daquelas
obtidas nas vulcânicas do Grupo Surumu: 1.966 (U-Pb)
de Schobbenhaus et al. (op. cit); 1.960 Ma (Pb-Pb) de
Santos et al. (2000); e 2.006 Ma (Pb-Pb) de Costa et al.
(2001). As diferentes idades e as variações químicas
registradas, tanto nos vulcanitos como nas rochas
graníticas associadas, têm suscitado recomendações
(DallAgnol et al. 1987,1994, 1999; Costi et al. 2000;
Santos et al. 2000; Reis et al. 1999, 2000; Lamarão et al.
2002) sobre a necessidade de melhor caracterização
geoquímica e cronoestratigráfica do magmatismo Uatumã.
Segundo DallAgnol et al. (2003), as rochas do Supergrupo
Uatumã podem ser produto de mais de uma série
magmática ou representar rochas formadas em ambientes tectônicos distintos.
Segundo Faria et al. (2000), a denominação Mapuera
foi primeiramente empregada em trabalhos da
Geomineração Ltda. (1972) ao longo do rio homônimo,
no Estado do Pará. A unidade foi elevada à categoria de
suíte a partir de diversos trabalhos da CPRM (Araújo
Neto & Moreira 1976; Veiga Jr. et al. 1979; Costi et al.
1984), consistindo no termo plutônico do Supergrupo
Uatumã. Veiga Jr. et al. (op. cit.) agrupou nesta suíte
todos os granitóides genericamente considerados como
anorogênicos de tipo A que ocorrem na parte sul do Escudo das Guianas. Dois corpos graníticos, então conhecidos na região de Pitinga, os granitos Bom Futuro Sul e
Simão (Figura 3), foram incluídos nesta unidade. Segundo Faria et al. (op. cit.), a unidade é constituída por rochas isótropas, de composição alcalina a subalcalina, enquadradas no campo dos granitos tardi-orogênicos de
Batchelor & Bowden (1985) e no domínio dos granitos
intraplaca de Pearce et al. (1984).
Os corpos graníticos Madeira, Água Boa e Europa
(Figura 2) foram correlacionados por Horbe et al. (1985),
Daoud & Antonietto Jr. (1985) e Daoud (1988) à Suíte
Intrusiva Abonari. Entretanto, as datações forneceram
idades mais antigas do que aquela suíte. No granito Madeira, foram obtidas as idades 1.689 Ma (Rb-Sr,
Macambira et al. 1987); 1.834 Ma (U-Pb, Fuck et al.
1993); 1.810 Ma e 1.794 Ma (U-Pb, Lenharo 1998); 1.824
Ma, 1.822 Ma e 1.818 Ma (Pb-Pb, Costi 2000). No granito Água Boa; 1.798 Ma e 1.815 Ma (U-Pb, Lenharo
1998). No granito Europa, 1.829 Ma (Pb-Pb, Costi op.
cit.). Assim, revisões do posicionamento destes granitos
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foram propostas por Lenharo (1998) que os incluiu na
Suíte Intrusiva Mapuera e por Costi et al. (2000) que os
incluíram na unidade que denominaram de Suíte Madeira.
O granito Água Boa (Figura 4) é o maior dos três
plutons da Suíte Madeira. É composto por quatro fácies
(Daoud & Antonietto 1985, Lenharo 1998). A fácies mais
precoce é anfibólio-biotita sienogranito, de granulação
média ou grossa, localmente com textura rapakivi. A
fácies seguinte é biotita sienogranito porfirítico, com matriz de granulação fina. Segue-se fácies constituída por
biotita feldspato alcalino granito, equigranular, de caráter
hipersolvus. A última fácies é representada por topázio
granito porfirítico (Lenharo op. cit.). Geoquímicamente,
as rochas são de natureza alcalina, classificadas como
granitos tipo-A, apresentando caráter metaluminoso a
peraluminoso (Horbe et al. 1991). No granito Europa Costi
et al. (2000) identificaram a ocorrência de granito
hipersolvus de granulação média, equigranular, de caráter peralcalino, portador de anfibólio alcalino riebeckitaalfvedsonita.
A Formação Urupi (Veiga Jr. et al. 1979) corresponde
à Formação Pitinga de Mandetta et al. (1974). O pacote
tem espessura de cerca de 800 m. No pacote inferior
predominam quartzo-arenitos com estratificação cruzada, no pacote superior ocorrem arenitos feldspáticos,
arcóseos e subarcóseos. Ambos contém intercalações de
rochas piroclásticas (tufos) silicificadas, são intrudidos por
sills básicos toleíticos, sobrepondo-se a rochas do Grupo
Iricoumé. Cunha (2001) identificou quatro associações
faciológicas (depósitos de foreshore, shoreface superior,
intramaré/submaré e barras de canal fluvial) de região
costeira dominada por ondas e correntes e,
subordinadamente, por processos de maré. Segundo o
autor, a unidade atingiu até a mesodiagênese. A formação está associada à braquissinclinal do rio Pitinga
(Mandetta et al. op. cit.), uma estrutura de forma elíptica,
com extensão (E-W) de 60 km por 20 km de largura, cuja
extremidade oeste é observada na parte leste do mapa
(Figura 3). Montalvão (1975) e Araújo et al. (1976) interpretaram a estrutura como produto do colapso de aparelho vulcânico ou caldeira.
A Formação Quarenta Ilhas (Veiga Jr. et al. 1979) é
composta predominantemente por diabásio, gabro e
basalto, com suas respectivas variações litológicas, além
de rochas diferenciadas (monzonito, diorito e quartzomonzonito) formando um conjunto predominantemente de
afinidade subalcalina e de caráter toleítico. Estas rochas
intrudem a Formação Urupi e sua estrutura mais proeminente é o sill Quarenta Ilhas localizado na parte oeste da
braquissinclinal de Pitinga (Figura 3). Segundo Silva Jr.
(1992), o sill é composto por cinco grupos distintos: gabro;
monzogabro e quartzo monzogabro (pobre em quartzo);

quartzo monzogabro (rico em quartzo) e quartzo
monzonito; quartzo sienito e álcali-feldspato sienito. Sua
formação envolveu, por um lado, cristalização segundo o
trend de diferenciação magmática gabro-quartzo sienito
e, por outro lado, a cristalização de álcali-feldspato sienito.
As rochas correspondem à série monzonítica de Lameyre
& Bowden (1982) e foram afetadas por saussuritização,
uralitização e albitização. Santos et al. (2002) determinaram idade de 1.780 Ma indicando, possivelmente, a idade
de encerramento das manifestações vulcânicas
paleoproterozóicas na região e balizando a idade da Formação Urupi.
Veiga Jr. et al. (1979) associaram química, petrográfica
e geocronologicamente um conjunto de rochas graníticas
e monzograníticas, ocorrentes na região norte do Estado
do Amazonas, ao granito Abonari de Araújo Neto &
Moreira (1976) e redefiniram a unidade como Suíte
Intrusiva Abonari que é composta por granitóides
anorogênicos, meta a peraluminosos, raramente
peralcalinos. Estes granitos foram correlacionados ao granito Parguaza, Venezuela (Gaudete et al. 1978) por serem intrusivos em granitóides do Supergrupo Uatumã,
apresentarem quimismo em geral alcalino e idade Rb-Sr
de 1.520 ± 47 Ma (Araújo Neto & Moreira op. cit.). Mais
ao norte esses granitos são denominados Suíte Intrusiva
Mucajaí (Fraga et al. 1999).
As rochas pertencentes à Formação Seringa (Veiga
Jr. et al. 1979) foram descritas por Araújo Neto & Moreira
(1976) no norte do Estado do Amazonas como uma variedade de rocha básica alcalina de natureza sódica com-

Figura 4  Mapa geológico dos granitos Madeira e Água
Boa, modificado de Costi (2000).
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posta essencialmente por plagioclásio e olivina, com pouco ou sem piroxênio (troctolito). Esta manifestação básica, com idade K-Ar de 1.079 Ma e 1.090 Ma em
hornblenda, teria origem associada a esforços
distencionais ocorridos após o episódio KMudku. Os
autores chamam atenção para a existência, ao norte e ao
sul da sinéclise Amazônica, de várias manifestações básicas de natureza alcalina ocorridas no intervalo entre
1.100 Ma e 1.000 Ma. Na região dos rios Uatumã, Jatapu
e igarapé Seringa Veiga Jr et al. (op. cit.) identificaram
extensos derrames e diques de rochas básicas, com predomínio de quimismo básico alcalino de natureza sódica,
para os quais sugeriram a designação Formação Seringa.
Atribuíram essas rochas ao Proterozóico Superior, com
base em idade K-Ar de 880 Ma em olivina diabásio,
correlacionando-as ao magmatismo Cachoeira Seca (Santos & Oliveira, 1978) no Estado do Pará e ligando sua
origem à reativação de profundas falhas gravitacionais
por esforços de distensão pós-KMudku.

A fácies albita granito tem área de ocorrência alongada
na direção N-S. As relações de campo indicam que esta
unidade e a fácies granito hipersolvus interagiram e foram colocadas simultaneamente. É intrusiva nas fácies
anteriores, com formação de pegmatitos e greisens em
suas bordas norte, noroeste, sul e sudoeste. Divide-se nas
sub-fácies albita granito de núcleo (AGN) e albita granito
de borda (AGB) (Figura 5).
O AGN é um granito subsolvus, com textura porfirítica
a seriada, granulação fina a média, coloração acinzentada,
constituído essencialmente por quartzo, albita, feldspato
potássico e, subordinadamente, criolita, zircão, polilitionita,
riebeckita, pirocloro, mica escura rica em Fe, cassiterita
e magnetita. O AGN transiciona para rocha avermelhada,
geoquimicamente peraluminosa, definida como AGB que
ocorre ao longo dos contatos do albita granito com as
rochas encaixantes. O AGB é formado essencialmente
por quartzo, feldspato potássico e albita, com fluorita,
zircão, clorita, cassiterita, hematita e columbita. As pro-

Geologia local e mineralização
O granito Madeira (Figura 4) é o principal corpo
mineralizado no distrito de Pitinga tendo uma superfície
de 60 km2. É constituído por diferentes fácies (Horbe et
al. 1985, Daoud 1988) que são a seguir descritas a partir
de Costi (2000).
A fácies anfibólio-biotita sienogranito é a mais precoce e em suas bordas ocorrem xenólitos de rochas do Grupo Iricoumé. A textura é equigranular a porfirítica, com
intercrescimentos micrográficos na matriz dos tipos
porfiríticos, assim como intercrescimentos simplectíticos
entre biotita e anfibólio, sugerindo cristalização em nível
crustal raso. A rocha é metaluminosa, constituída de
feldspato alcalino pertítico, quartzo e plagioclásio, tendo
como varietais biotita e hornblenda e como acessórios
zircão, fluorita e minerais opacos.
A fácies biotita-feldspato alcalino granito é intrusiva
na anterior. É peraluminosa, sua textura é equigranular,
localmente porfirítica, constituída por feldspato alcalino
pertítico e quartzo, pouco plagioclásio. Biotita é o único
varietal presente, enquanto fluorita, zircão, minerais opacos e topázio são as fases acessórias. Na fácies feldspato
alcalino granito hipersolvus porfirítico os fenocristais são
de feldspato potássico. A matriz de granulação fina a
média é constituída essencialmente por feldspato potássico
e quartzo. O plagioclásio presente resume-se a albita que
ocorre na forma de pertitas desenvolvidas em feldspato
potássico ou como albita intergranular tardia. Biotita,
fluorita, zircão e minerais opacos ocorrem em proporções
acessórias. Modificações texturais e mineralógicas causadas por processos metassomáticos de albitização e episienitização são freqüentes.

Figura 5  Mapa geológico da fácies albita granito do granito Madeira.
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porções modais das fases essenciais são dispersas, com
crescimento, em relação ao AGN, no conteúdo de quartzo e redução no de albita. O AGB é interpretado como
originado por autometassomatismo de AGN, que teve sua
mineralogia peralcalina modificada por ação de fluidos
residuais.
Costi et al. (2000) determinaram idades (207Pb/206Pb
em zircão) de 1.824 ± 2 Ma (fácies anfibólio-biotita
sienogranito), 1822 ± 2 Ma (fácies biotita-feldspato alcalino granito) e 1.818 ± 2 Ma (fácies feldspato alcalino
granito hipersolvus). Fuck et al. (1993) e Lenharo (1998)
dataram a fácies albita granito em 1.834 ± 6 Ma (U-Pb
em zircão) e 1.794 ± 19 Ma (207Pb/206Pb em zircão por
SHRIMP), respectivamente.
Lenharo (1998) estudou o sistema isotópico Sm-Nd
dos granitos Madeira e Água Boa, utilizando 1 amostra
de cada fácies dos dois corpos. Obteve valores de µNd
entre +0,5 e 2,1, indicando mistura de dois componentes
com proporções relativas diferentes em cada uma das
fácies. O componente mais antigo foi relacionado à crosta paleoproterozóica, o componente mais jovem foi associado com manto empobrecido. A fácies albita granito
(µNd de 0,5) foi interpretada como formada a partir de
contribuições tanto crustais como mantélicas. Esta fácies
foi desvinculada das demais fácies do granito Madeira,
considerando que sua origem através de processos de
diferenciação só poderia ser relacionada ao granito Europa peralcalino. Por outro lado, características químicas
da fusão formadora de AGN, tais como elevado enriquecimento, de caráter original, em álcalis para manter a solubilidade de Zr em torno de 6.000 ppm, conduziram a
outra hipótese sobre sua origem, considerando uma natureza predominantemente crustal. Essa hipótese seria sua
formação a partir da fusão parcial de protólito muito específico, ainda não definido na literatura, que poderia ser
sienogranito metaluminoso especializado.
Costi (2000) realizou investigação mais detalhada no
granito Madeira. O biotita granito e o anfibólio-biotita
sienogranito (conjuntamente com o granito Europa, riolito
do Supergrupo Iricoumé e charnockito de Roraima) formam um grupo com valores de µNd variando de ligeiramente positivos a ligeiramente negativos: -0,8 a +0,7 para
os granitos; 0,5 e +1,0 para o riolito e o charnockito.
Estes valores estão em conformidade com a assinatura
típica de crosta paleoproterozóica, assim como as idades
modelo TDM que variam de 2.10 a 2.20 Ga. Em contraste,
o albita granito e o granito hipersolvus mostram variação extrema: -1,5 e +2,1 (granito hipersolvus), -9,5 a 
3,1 (AGB), +2,3 a +3,6 (AGN) e +16,4 (AGN com textura fluidal). Idades TDM só puderam ser calculadas para o
granito hipersolvus: 2,00 e 2,68 Ga. O autor considera

que os valores de µNd do AGN e do granito hipersolvus
sugerem para ambos fonte máfica, com curto tempo de
residência crustal ou fonte mantélica. Nesta interpretação, as rochas derivariam de fusão peralcalina primitiva,
geoquímica e isotopicamente distinta do que originou as
fácies anfibólio-biotita sienogranito e biotita granito. Numa
segunda hipótese, o autor considera as quatro fácies do
granito Madeira comagmáticas; seus contrastes seriam
devidos ao extremo enriquecimento em F e outros elementos capazes de causar a despolimerização e acentuada redução de viscosidade dos líquidos graníticos residuais, bem como a inversão do trend de evolução magmática
de metaluminoso-peraluminoso com sílica crescente para
peralcalino com sílica decrescente. Neste caso, conforme o autor, deve-se admitir que o sistema isotópico SmNd do AGN e do granito hipersolvus foi severamente
perturbado durante a evolução magmática. O comportamento extremamente anômalo dos isótopos de Nd do AGN
de textura fluidal (representativa dos fluidos mais evoluídos) é uma evidência de que esta perturbação efetivamente ocorreu.
A mineralização no granito Madeira é restrita à fácies
albita granito. O minério de Sn (cassiterita) ocorre disseminado nas subfácies AGN e AGB. Os demais minérios
repartem-se distintamente. No AGN o mineral de minério de Na e Ta é pirocloro; criolita ocorre de duas formas:
disseminada e maciça, formando os corpos que constituem o DCM. No AGB o minério de Na e Ta é representado por columbita e a mineralização de F (subeconômica)
por fluorita (Costi 2000). A jazida de Sn representa depósito de classe mundial. As reservas de Sn, Nb e Ta são de
164 milhões de toneladas (medida), com teores médios
de 0,14% de Sn, 0,20% de Nb2O5 e 0,024% de Ta2O5,
cubados até a cota 0 m (Pires et al. 1998). As reservas
de criolita disseminada (teor médio de 4% de Na3AlF6)
são um pouco menores devido à sua inexistência no AGB.
As reservas do DCM constam na tabela 1.
Os enfoques dos trabalhos anteriores no granito Madeira foram dirigidos, em sua grande maioria, para aspectos petrológicos do albita granito e da mineralização
de Sn (Horbe et al. 1985; Horbe et al. 1991; Teixeira et
al. 1992, Lenharo 1998; Costi 2000; Costi et al. 1997,
2000, entre outros) ou para o estudo dos perfis lateríticos
(Horbe & Costa 1997, 1997 a , 1999). Os estudos
mineralógicos efetuados enfocaram zircão (Horbe et al.
Tabela 1  Reservas do depósito criolítico maciço (Teixeira
et al. 1992).
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1999b), cassiterita (Horbe et al. 1999a, Costi 2000),
feldspatos, polilitionita e mica tetraferrífera (Costi op. cit.).
Os dados sobre criolita são apenas petrográficos, mas
algumas observações efetuadas são muito significativas.
Lenharo (1998) descreveu criolita em inclusões, formando seqüências circulares a hexagonais nos fenocristais
de quartzo (textura snow ball) e intersticial na matriz do
AGN, interpretando-as como evidência de cristalização
rápida, contemporânea aos fenocristais, e contínua, durante a formação porterior da matriz. Costi (2000) descreve, como forma de ocorrência mais freqüente, cristais
de granulação fina a média, anédricos e arredondados,
disseminados na matriz das rochas porfiríticas ou entremeados à albita na fração de granulação mais fina das
rochas de textura seriada, em contatos retilíneos a côncavo-convexos com albita e felsdpato potássico, evidenciando cristalização precoce e estabilidade na paragênese.
Descreve também cristais isolados ou formando agregados irregulares a arredondados de granulação média a
grossa, aos quais se juntam outros minerais, relacionados
aos estágios finais de cristalização, podendo representar
cavidades formadas por dissolução preenchidas por fluidos tardi-magmáticos intersticiais ou bolhas de fluidos
segregados a partir do líquido que originou o AGN. Descrições preliminares do DCM e minerais associados
efetuadas no quadro do projeto aqui relatado foram
publicadas por Bastos Neto et al. (2004), Minuzzi et al.
(2000, 2005, 2005b) e Pires et al. (2005).
A gênese da mineralização de criolita foi abordada em
alguns dos esquemas evolutivos propostos para o albita
granito. O primeiro modelo genético proposto foi o
metassomático (Horbe et al. 1985 e Teixeira et al. 1992)
que considera o albita granito como apogranito e, à formação deste, é associada a mineralização de criolita. A
presença de criolita como fase portadora de F em lugar
do topázio, sugeriria origem metassomática. O modelo
considera que o teor elevado de F teria rebaixado o limite
do solidus do sistema, com a cristalização ocorrendo no
intervalo dos estágios pneumatolítico (núcelo) e
hidrotermal (borda). O modelo metassomático não foi
confirmado pelos estudos petrológicos detalhados de
Lenharo (1998) e Costi (2000), que propuseram origem
magmática, mas enquadraram de diferentes formas a
mineralização de criolita. Para Lenharo (op. cit.), o DCM
formou-se a partir de líquido residual extremamente rico
em flúor, que se tornou imiscível na fusão silicática. Para
Costi (op. cit.), o aumento do teor de H2O com o avanço
da cristalização do albita granito levou à separação de
fluidos aquosos, responsáveis pela formação das rochas
dos níveis pegmatóides no interior do AGN, enquanto que
a fase residual rica em F geraria os corpos de criolita
maciça do DCM.

III. CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO
DA GEOLOGIA REGIONAL DO DISTRITO
DE PITINGA
A modificação das metas do Alvo Criolita incluiu como
uma das prioridades a ampliação do conhecimento sobre
a evolução geológica regional do distrito mineiro de
Pitinga. O primeiro passo foi a aplicação de técnicas de
sensoriamento remoto em área de 1º quadrado (Figura
3), bem maior do que a abrangida pelo mapa geológico
regional de Costi (2000), então adotado pela Mineração
Taboca Ltda. Esta ampliação evidenciou alguns aspectos
antes insuspeitados. Por um lado, a área de ocorrência
do Grupo Iricoumé tem aproximadamente a mesma forma braquissinclinal do rio Pitinga, o que abriu a perspectiva desta última ser apenas parte de uma estrutura ainda
maior. Por outro lado, os corpos graníticos, até então todos agrupados na Suíte Intrusiva Mapuera, parecem ter
diferentes relações com a mega-estrutura, com a
braquissinclinal ou com sua rocha encaixante, o Grupo
Iricoumé. Os granitos Bom Futuro Norte, Madeira e Água
Boa, alongados na direção NE-SW, constituem alinhamento paralelo ao flanco NW da braquissinclinal.
Contrastantemente, na parte norte da área uma série de
corpos (então agrupados como granito Alto Pitinga) parece formar arcos, semelhantemente aos diques anelares
típicos de ambientes de caldeiras. Imediatamente ao sul
dos arcos, ocorre um corpo granítico quase perfeitamente circular, o granito Europa. Finalmente, outros corpos
(granitos Bom Futuro, Rastro e Simão) apresentam formas bastante irregulares (Ferron et al. 2002).
Em consequência, foram estabelecidas como prioridades (1) realizar amostragem dos diversos corpos
graníticos (exceto Madeira e Água Boa, já bem estudados) situados fora das áreas indígenas (Figura 2), para
estudos petrográficos, geoquímicos e isotópicos preliminares e, na medida do possível, (2) realizar estudos detalhados em um corpo de cada tipo (com relação às formas, vide acima) e em locais selecionados do Grupo
Iricoumé.
Os resultados foram incorporados ao mapa geológico
(Figura 3) no qual se observa ter sido possível subdividir
faciologicamente o Grupo Iricoumé, assim como relacionar a esta unidade os arcos da parte norte da área. As
amostras do grupo forneceram idades (Tabela 2) entre
1.881 Ma e 1.890 Ma. A Suíte Intrusiva Mapuera é representada na área por: biotita-feldspato alcalino granito
e biotita sienogranito (granito Simão), sienogranito a quartzo sienito granofírico (granito Rastro), sienogranitos a
monzogranitos protomiloníticos (granito Bom Futuro) e
monzogranito a feldspato alcalino granito (granito Alto
Pitinga, incluído nesta suíte em caráter preliminar). As
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idades isotópicas (Tabela 2) distribuem-se entre 1.879 Ma.
e 1.888 Ma. corroborando a grande afinidade existente
entre estes granitos (com exceção do granito Alto Pitinga)
e o Grupo Iricoumé evidenciada pelos dados petrográficos
e geoquímicos. Não se obteve resultados isotópicos
confiáveis nas amostras dos granitos Bom Futuro Norte
e Alto Pitinga, fato lastimável especialmente no caso deste último corpo que apresenta algumas características
geoquímicas que em parte o assemelham à Suite Madeira. Com relação a esta suíte, os trabalhos foram concentrados no corpo circular (granito Europa) no qual, por meio
de mapeamento e trabalhos analíticos adicionais, procurou-se identificar a rocha responsável pelas anomalias de
solo detectadas em antigas campanhas de prospecção.

Tabela 2  Idades de rochas da região de Pitinga obtidas por
análises 207Pb/206Pb por evaporação de zircão.

Petrografia do Grupo Iricoumé
Nos trabalhos de campo e estudos petrográficos foram identificadas rochas efusivas e piroclásticas, de acordo
com a classificação genética para depósitos vulcânicos
(McPhie et al. 1993).
As rochas efusivas são volumetricamente predominantes na região e em geral são acompanhadas por
intrusões sin-vulcânicas petrograficamente semelhantes
às lavas. As rochas piroclásticas são comuns na área e
foram individualizadas em: ignimbritos, tufos de queda coignimbríticos e depósitos do tipo ondulado (surge).
Rochas efusivas
Neste item foram reunidos os depósitos de lava e os
corpos ígneos globulosos posicionados em fraturas próximas à superfície (Pierosan et al. 2004). Estes litotipos
consistem predominantemente em riolitos e feldspato alcalino riolitos, com textura porfirítica a glomeroporfirítica,
em que os fenocristais atingem dimensões de 0,1 cm a
3,5 cm e constituem até 35% do volume das rochas (Figura 6a). Os fenocristais são de feldspato alcalino, em
geral com o desenvolvimento de pertitas do tipo albita
chessboard (Figura 6b), sendo o plagioclásio prismático
alongado e percentualmente subordinado. Quartzo
freqüentemente se encontra restrito à matriz e, quando
na condição de fenocristal, possui hábito prismático
bipiramidado, típico de quartzo-β (Figura 6c). A mineralogia varietal como fenocristal é rara e freqüentemente substituída por minerais de alteração. A preservação parcial
do hábito pseudohexagonal (Figura 6d) e a ocorrência de
raros minerais tardios de anfibólio sugerem a presença
original de mineral do grupo da hornblenda. Biotita é constituinte comum da matriz, que é holocristalina a
hemicristalina e de composição dominantemente quartzo-feldspática. As texturas micropoiquilítica (Figura 6e),
esferulítica e de intercrescimento (Figura 6f), observa-

das nos termos efusivos, atestam a atuação de processos
de desvitrificação associados a resfriamento rápido
(Hibbard 1995).
Nas lavas são observadas foliações de fluxo, marcadas
pela alternância de bandas quartzo-feldspáticas com diferentes graus de cristalinidade (Figura 6g), que assumem
atitude subvertical nas proximidades das zonas de alimentação. A alternância de bandas com diferentes graus de
cristalinidade sugere segregação de voláteis pelo fluxo,
gerando bandas com maior cristalinidade em que ocorre
concentração de voláteis, propiciando alta taxa de crescimento em relação à taxa de nucleação.
As lavas diferenciam-se dos corpos hipabissais principalmente por possuírem menores quantidades de
fenocristais (~10%), matriz com textura mais fina e texturas micropoiquilítica e de intercrescimento menos desenvolvidas. Nos termos hipabissais são particularmente
observados enclaves microgranulares (Figura 6h) e
fenocristais de feldspato alcalino de até 3,5 cm, além de
rara textura traquitóide subvertical, indicando fluxo de
natureza laminar, durante a ascensão do magma.
A alteração hidrotermal atuante na região é principalmente de natureza propilítica e está associada espacialmente às intrusões graníticas. A mineralogia secundária,
em ambos os litotipos (Figura 7a), é constituída por mica
branca, epidoto, clorita, minerais opacos e carbonato. Esta
associação mineral substitui fenocristais e minerais da
matriz, sendo mais expressiva nas proximidades dos contatos com os corpos graníticos. Feições de deformação e
recristalização (Figura 7b) são observadas também nestes locais, sugerindo origem relacionada às intrusões
graníticas.
Rochas píroclásticas
Os termos piroclásticos são comuns na área de Pitinga,
sendo constituídos dominantemente por ignimbritos, tufos
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 6  Fotomicrografias de rochas do Grupo Iricoumé. (a) feldspato alcalino riolito; (b) fenocristal de feldspato alcalino
pertítico (albita chessboard); (c) fenocristal de quartzo de alta temperatura; (d) mineral máfico com hábito pseudohexagonal
parcialmente preservado; (e) textura micropoiquilítica; (f) textura de intercrescimento; (g) foliação de fluxo magmático; h)
enclaves máficos microgranulares com feldspato alcalino >1cm.

Figura 7  Fotomicrografias de rochas do Grupo Iricoumé. (a) mineralogia de alteração caracterizada por mineral opaco,
epidoto e clorita; (b) feições de deformação e recristalização caracterizada por subgrãos de quartzo e ressaltada por mica
branca e clorita.
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de queda co-ignimbríticos e por tufos vinculados a depósitos piroclásticos de tipo ondulado (surge). A
individualização é fundamentada nos processos de deposição de cada unidade piroclástica  fluxo de massa, suspensão e correntes de tração (Pierosan et al. 2005).
Ignimbritos
Conforme ilustrado nas figuras 3a e 3b, os ignimbritos
se caracterizam pelo alto conteúdo de fragmentos de cristais (~30% do volume da rocha) de feldspatos e quartzo,
com dimensões que variam de 1,0 a 10,0 mm, além de
púmices e fiamme e litoclastos de rochas graníticas (acessórios ou acidentais?), tufáceas (conatos) e metamórficas
(acessórios ou acidentais?) em menor abundância. A
matriz é composta predominantemente por fragmentos
de tamanhos cinza fina (<1/16 mm).
A composição mineralógica dos ignimbritos consiste
em feldspato alcalino, freqüentemente com pertitas (albita
chessboard), plagioclásio e quartzo em menor quantidade, comumente com feições de intensa reabsorção dos
grãos (Figura 8c).
O grau de soldagem em ignimbritos varia de moderado a alto e em afloramento é responsável por foliação
subhorizontal, definindo textura eutaxítica (Figura 8d, e)
caracterizada pela presença de fiamme. A deformação
dos fragmentos vítreos contra as bordas de cristais é uma
das poucas feições indicativas de soldagem por
compactação sin-deposicional de depósito piroclástico
primário (Gifkins et al. 2005). Grunder e Russell (2005)
destacam a importante contribuição de fluidos (voláteis)
para os processos de compactação sin-deposicional.
Os processos de desvitrificação em alta temperatura
são comuns e estão representados pela ocorrência de fraturas perlíticas (Figura 8f) e textura micropoiquilítica
incipiente. Os litoclastos caracterizam-se por suas formas angulosas a arredondadas, dimensões variando de
0,5 cm a 4,0 cm, sendo constituídos predominantemente
por tufos finos cognatos (Figura 8g), granitóides e
metamorfitos em menor quantidade.
Os constituintes mineralógicos dos ignimbritos indicam
composição quartzo traquítica a riolítica, semelhante à
observada nos termos efusivos da região. O enriquecimento em fragmentos relativamente mais densos
(cristaloclastos e litoclastos) nos fluxos piroclásticos pode
ter sido ocasionado pela erupção de magmas altamente
cristalizados e/ou pela elutriação das frações finas durante o desenvolvimento do fluxo (Cas & Wright 1987;
McPhie et al. 1993). O elevado grau de soldagem, associado às feições de desvitrificação e de reabsorção pósdeposicional de minerais, sugerem deposição em alta temperatura com conteúdo relativamente elevado de voláteis, caracterizando o depósito como de fluxo de massa
com origem piroclástica primária.

Tufos de queda co-ignimbríticos
Os depósitos de tufos finos ocorrem espacialmente associados aos ignimbritos. Essa condição, associada ao elevado volume de fragmentos densos nos ignimbritos, sugere
que a origem desses depósitos pode estar relacionada com
processos de elutriação e deposição da fração fina durante
o fluxo piroclástico. Os tufos são dominantemente maciços, podendo eventualmente desenvolver estratificação plano-paralela, e constituídos por fragmentos quartzo-feldspáticos de tamanho cinza fina (Figura 8h). Possuem vitroclastos abundantes e raros litoclastos angulosos de rochas
tufáceas, de origem provavelmente cognata.
O baixo grau de organização do depósito, aliado aos
contatos difusos entre as fases minerais (Figura 8i), sugere que esta unidade foi gerada pela extração das partículas finas durante o fluxo piroclástico, seguida pela deposição das partículas por processos de suspensão. Estas
características e origem permitem definir o depósito como
tufos co-ignimbríticos.
Depósitos Ondulados (Surge)
Os depósitos piroclásticos de surge caracterizam-se
pela preservação dos constituintes primários, organizados em estratificação plano-paralela lateralmente contínua, plano-paralela lateralmente descontínua e cruzada
acanalada (Figura 8j, k). Pode-se individualizar três fácies:
pp¹ - plano-paralela lateralmente contínua; pp²  planoparalela lateralmente descontínua; e ca  cruzada
acanalada. As estratificações algumas vezes são
marcadas por níveis micáceos e raramente se observa
alguma organização interna dos estratos, marcada pela
alternância de níveis com diferenças entre composição
mineralógica e tamanho de grão (Figura 8l).
O volume destes depósitos é aparentemente subordinado, sendo a distribuição muito localizada. São constituídos predominantemente por quartzo, K-feldspato, plagioclásio e minerais opacos, de tamanhos cinza fina e com
contatos difusos entre os grãos. Como material de alteração são comuns epidoto, clorita, mica branca e minerais
opacos. Em algumas porções no limite entre as camadas
observa-se um nivel vítroclástico com cerca de 4 cm de
espessura. Em algumas porções próximas ao topo de camada ocorrem litoclastos porfiríticos extremamente sericitizados e silicificados, de origem possivelmente cognata.
A organização dos depósitos é semelhante à encontrada em ambientes sedimentares, porém a irregularidade interna dos estratos indica que os piroclastos foram
depositados em velocidade superior às de depósitos
sedimentares de tração, não permitindo organização com
gradação granodecrescente. A observação da petrotrama
das camadas mostra que os contatos entre os grãos são
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Figura 8  Feições petrográficas e de campo das rochas piroclásticas da região de Pitinga. (a) aspecto macroscópico de
ignimbrito; (b) aspecto microscópico de ignimbrito; (c) feições de intensa reabsorção de minerais; (d) afloramento de
ignimbrito com foliação subhorizontal; (e) textura eutaxítica, caracterizando a foliação; (f) fraturas perlíticas; (g) litoclasto
cognato de rocha tufácea com shards; h) aspecto microscópico de tufo co-ignimbrítico; (i) contatos difusos entre os grãos; (j)
afloramento de depósito de surge; (k) croqui do afloramento com a individualização dos depósitos com base nas estratificações.
pp¹: estratificação plano paralela lateralmente contínua; pp²: estratificação plano paralela lateralmente descontínua; ca:
estratificação cruzada acanalada; (l) níveis marcados pelas diferenças de composição mineralógica e de tamanho de grão.
(fa) feldspato alcalino; (qz) quartzo; (pl) plagioclásio; (ab) albita; (or) ortoclásio.

difusos, contribuindo para a hipótese de que estes litotipos
estejam relacionados a processos piroclásticos primários
de correntes de tração.
Caracterização litoquímica das rochas vulcânicas do
Grupo Iricoumé e granitos associados
No estudo litogeoquímico do Grupo Iricoumé na área
de Pitinga, utilizou-se os litotipos efusivos (depósitos nãoparticulados) e os ignimbritos (depósitos particulados),
sendo descartadas as amostras com piroclastos acidentais e acessórios, com constituintes vítreos muito modificados, que facilitariam a remobilização de álcalis, e outros litotipos com feições indicativas da atuação de processos de fracionamento físico dos constituintes (acumulação de cristais).
Os granitos associados ao vulcanismo Iricoumé na área
de Pitinga, e abordados neste trabalho, consistem nos granitos Simão, Rastro, Bom Futuro Sul, Bom Futuro Norte
e Alto Pitinga (Figura 3). Os padrões litogeoquímicos dos
granitos, exceto o do granito Alto Pitinga, são semelhantes aos observados nos vulcanitos.

As análises de elementos maiores e traço foram utilizadas na classificação química de rochas, para a construção de diagramas de variação, como parâmetros de
comparação entre os litotipos vulcânicos particulados e
para estabelecer a relação entre as rochas vulcânicas e
os granitos associados.
No diagrama de classificação química TAS (Le Maitre
et al. 2002), as rochas vulcânicas ocupam preferencialmente o campo do riolito e, subordinadamente, o campo
do traquidacito/traquito, sendo que, entre estes, predominam os termos com Qn>20% (Figura 9a). Os granitos
ocupam os campos do granito e do quartzo monzonito no
diagrama TAS para rochas plutônicas (Middlemost 1994)
(Figura 9b).
A natureza metaluminosa a peraluminosa dos litotipos
é sugerida pelo diagrama de Shand (Maniar & Piccoli
1989), conforme ilustrado na figura 9c. A presença de Cn
em algumas amostras e a ausência de Acn nas amostras
corroboram essa interpretação. No entanto, ressalta-se
que processos de alteração, como sericitização e
carbonatação, podem remobilizar parte dos álcalis, alterando, desta forma, a mineralogia normativa e as razões
A/CNK e A/NK, para o campo peraluminoso.
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(a)

(b)

(c)

Figura 9  (a) Diagrama de classificação química TAS (Le Maitre et al. 1989). (b) Diagrama de classificação química TAS
para rochas plutônicas (Middlemost 1994); (c) Diagrama de Shand (Maniar & Piccoli 1989). (ol) olivina normativa; (qzo)
quartzo normativo.

O conjunto de amostras, quando plotado no diagrama
TAS, forma trend próximo ao limite observado entre séries magmáticas subalcalinas e alcalinas. Dados das rochas intermediárias do Grupo Iricoumé no Escudo das
Guianas (Veiga Jr. et al. 1979; Valério et al. 2005) deverão ser utilizados em trabalhos posteriores para obter
melhor entendimento da evolução magmática da área.
Os valores de SiO2 das rochas vulcânicas e graníticas
associados variam de 65,29% a 77,25% e o padrão de
distribuição destes teores em relação aos demais elementos maiores reflete a diferenciação, conforme ilustrado
nos diagramas de Harker (Figura 10).
As correlações negativas de Al2O3, TiO2, MgO, CaO,
P2O5, Sr e Ba com o índice de diferenciação são comuns
aos litotipos vulcânicos e granitóides associados. Em ambos observa-se que os conteúdos de Rb, Nb e a razão
FeOt/(FeOt+MgO) tendem a aumentar com a diferenciação, além de correlação simpatética entre Sr e CaO. Os
teores de Zr variam de 119,8 ppm a 463,6 ppm e apresentam padrão disperso em relação ao índice de diferenciação. Observa-se dispersão dos álcalis com a diferenciação, fato este que pode estar relacionado a modificações
tardi-magmáticas e a processos de alteração secundária.
A utilização de diagramas multi-elementares
(spidergrams) de alguns HFSE (high field strength
elements) como Y, Zr, Nb, Ta, e de LILE (large ion
lithophile elements) como Rb, Ba e Sr, além de ETR,
permite a comparação do comportamento relativo desses
elementos (Figura 11 e 12).
Os padrões de distribuição de alguns elementos traços, normalizados pelo padrão condrítico (Thompson et
al. 1982) estão representados nos diagramas multi-elementares (spidergrams) da figura 11, em que se destaca
o comportamento semelhante entre as rochas vulcânicas
(efusivas e piroclásticas) e os granitos associados. As
anomalias negativas de Ba, Nb, Ta, Sr e Ti podem refletir

o fracionamento de feldspatos e minerais máficos com a
diferenciação magmática. No granito Alto Pitinga não
foram observadas anomalias negativas de P e Ta, sendo
a anomalia de Nb pouco pronunciada.
Os padrões de distribuição de ETR das rochas vulcânicas e granitos associados, normalizados pelo padrão
condrítico (Haskin et al. 1968), indicam enriquecimento
em ETRL em relação a ETRP, com razão LaN/YbN de
6,4 a 12 nos vulcanitos, e de 7,7 a 18,9 nos granitos. A
razão média LaN/SmN varia de 2,8 a 5,9 nas vulcânicas e
entre 3,4 e 6,3 nos granitos, enquanto os ETRP apresentam padrão horizontalizado, representado pela razão média GdN/YbN de 1,4 para granitos e vulcânicas.
Anomalias negativas de Eu são observadas em todas
as amostras (Eu/Eu*vulcânicas: 0,18  0,71; Eu/Eu*granitos:
0,13  0,73), sugerindo fracionamento principalmente de
plagioclásio em relação aos demais minerais. Padrão distinto é observado no granito Alto Pitinga, caracterizado
por enriquecimento de ETRP em relação a ETRL, com
anomalia negativa de Eu.
Os dados geoquímicos permitem estabelecer similaridades entre as rochas vulcânicas e os granitos associados, exceção feita ao granito Alto Pitinga, que pode ter
gênese distinta ou ter sofrido modificações geoquímicas
posteriores. O comportamento dos elementos traço das
rochas ignimbríticas não divergem substancialmente das
unidades efusivas, indicando que a elutriação da fração
fina, comum em depósitos de fluxo piroclástico, aparentemente não influenciou de forma significativa nas composições dos ignimbritos estudados.
As correlações de negativas de TiO2, FeOt, MgO,
Al2O3, CaO em relação a SiO2 podem ser explicadas pelo
fracionamento de magnetita, biotita, plagioclásio e feldspato alcalino durante a evolução do magmatismo Iricoumé em Pitinga e granitos de mesma afinidade litogeoquímica. As variações nos teores de álcalis em litotipos com
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Figura 10  Diagramas de variação dos elementos maiores e elementos-traço das rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé e
granitos associados da área de Pitinga (conteúdos expressos em percentagem em peso).

grau semelhante de diferenciação e de forma menos pronunciada de CaO, podem estar relacionadas a processos
hidrotermais e de desvitrificação nos vulcanitos. Estas
sugestões são compatíveis com os dados petrográficos
que indicam ocorrência freqüente de albita chessboard,
além de carbonatação em algumas amostras vulcânicas.
As correlações negativas de Ba e Sr são compatíveis com
a hipótese de fracionamento das fases minerais sugeridas e o padrão de dispersão de Rb é compatível com a
sugestão de remobilização de elementos alcalinos.

As características geoquímicas dos vulcanitos e granitos associados, especialmente o conteúdo relativamente elevado de álcalis, o enriquecimento em HFSE e o
empobrecimento em Sr e Eu são encontradas em granitos do tipo A (Loiselle & Wones 1979; Collins et al. 1982).
A natureza metaluminosa a moderadamente peraluminosa
é também típica de granitos de tipo-A. A origem dos
granitóides é ainda controversa (Whalen et al. 1987;
Clemens et al. 1986; Skjerlie & Johnston 1993), sendo no
entanto consensual que estas rochas são geradas em
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Figura 11  Diagramas multi-elementares de alguns elementos-traço normalizados segundo o condrito (Thompson
et al. 1982).

ambientes extensionais em câmaras magmáticas rasas,
subvulcânicas, condições estas compatíveis com o quadro geológico observado na região de Pitinga.
Granito Europa
O granito Europa é o menos conhecido dos três corpos da Suíte Madeira e tem sua maior parte situada em
área de reserva indígena. O projeto efetuou o mapeamento
da extremidade leste deste corpo, onde antigas campanhas de prospecção geoquímica de solos detectaram anomalias de ZrO2, Nb2O5 e Ta2O5, mas seus controles não
foram então determinados.
Petrografia e mineralogia
Apesar da homogeneidade textural, foi possível identificar e delimitar duas fácies no granito Europa (Figura
13A, B). A fácies 1 é constituída por riebeckita-pertita
granito, com estrutura maciça, equigranular, fanerítico

médio a grosso e com coloração rosa clara a amarela. A
mineralogia essencial é composta por feldspato alcalino e
quartzo, tendo como varietais riebeckita e astrofilita. As
fases acessórias são titanita, zircão, apatita e alanita. Albita,
clorita e biotita são produtos de modificação subsolidus
ou de alteração hidrotermal. A pertita é a fase precoce
de cristalização indicando condições hipersolvus (Figura
13C), precedida pela estabilização de zircão (Figura 13D)
e de apatita. A cristalização de quartzo é parcialmente
contemporânea à de pertita e prosseguiu até os estágios
finais, acompanhada pelo anfibólio alcalino (Figura 13E).
O líquido final gerou albita no contato entre os grãos e
bordas das pertitas, sendo que contemporaneamente ocorre substituição parcial de anfibólio por biotita, o que pode
ter sido gerado por reações subsolidus. A análise modal
indica: 45% de feldspato alcalino, 47% de quartzo e 5%
de anfibólio alcalino, 2% de albita, 1% de zircão e demais
minerais como traço. Análises ao MEV e análises por
MSE identificaram a presença de Nb apenas em astrofilita
(Nb ≅0,4%).
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Figura 12  Padrões de distribuição dos ETR normalizados pelo condrito de Haskin et al. (1968).

A fácies 2 é riebeckita-pertita granito, que possui estrutura maciça e textura equigranular hipidiomórfica grossa a média e coloração vermelha intensa. A mineralogia
essencial é composta por pertita e quartzo; o mineral
varietal é anfibóilio (riebeckita e ferrorichterita), enquanto que os minerais acessórios são zircão e apatita e os
minerais de alteração são albita, biotita e minerais opacos. A cristalização magmática iniciou pela pertita, indicando o caráter hipersolvus da rocha. Quartzo iniciou a
cristalização junto com a formação de pertita e seguiu
até os estágios finais. A pertita desta fácies foi alterada
por processos tardios (Figura 13F). A estabilização do
anfibólio alcalino como única fase varietal indica afinidade peralcalina. As reações no estado subsólidus podem
ter gerado a substituição parcial do anfibólio por biotita e
opacos (Figura 13G). A composição modal é 50% de
feldspato alcalino, 46% de quartzo, 3% de anfibólio, 1%
de albita, zircão (traço), apatita (traço) e opacos (traço).

Nesta fácies não ocorre astrofilita e as análises por MEV
e MSE não detectaram Nb nos demais minerais.
Litoquímica
As análises químicas permitiram verificar que se trata
de um sistema com alta sílica, em que os processos
petrológicos e geoquímicos adquirem peculiaridades decorrentes da atividade de fluidos, saturação dos líquidos
em elementos incompatíveis, polimerização e outros
(Naime & Nardi 1991). Por isso, os dados de geoquímica
foram correlacionados e comparados com os das análises petrográficas e mineralógicas. Utilizando o diagrama
TAS, de Middlemost (1994), além dos campos correspondentes às séries magmáticas de Le Maitre et al. (1989),
as amostras analisadas situam-se no campo dos granitos
da série alcalina.
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Figura 13  Mapa geológico da parte leste do granito Europa. (a) fotografia da fácies 1; (b) fotografia da fácies 2.
Fotomicrografias da fácies 1: (c) pertitas precoces indicando caráter hipersolvus da rocha e albita tardia no contato entre
as pertitas; (d) zircão precoce; (e) anfibólio alcalino tardio. Fotomicrografias da fácies 2: (f) alteração das pertitas para
argilominerais; (g) transformação de anfibólio alcalino para biotita + minerais opacos.

Os diagramas de Harker para elementos maiores e
traços têm padrões bem definidos de distribuição, evidenciando que o SiO2 funciona, nesse caso, como índice de
diferenciação. A correlação negativa entre os teores de
SiO2 e os conteúdos de Al2O3, Na2O e CaO evidencia a.
cristalização fracionada dos feldspatos alcalinos. O comportamento do FeO é diferente do Fe2O3, observando-se
um aumento dos terores deste último porções mais diferenciadas. Isso explica a ocorrência de anfibólios sódicoscálcico, como ferrorichterita, nas amostras menos diferenciadas e de riebeckita nas amostras mais diferenciadas. A diminuição dos teores de MnO com o aumento da
diferenciação é compatível com o fracionamento dos
anfibólios, principalmente os sódico-cálcico, pois estes são
mais abundantes nas amostras menos diferenciadas. O
padrão de distribuição do TiO2 está relacionado ao aumento da diferenciação (correlação negativa com SiO2)
e é explicado pela cristalização fracionada das fases acessórias, principalmente de ilmenita. O mesmo ocorre na
relação entre SiO2 e P2O5 devido ao fracionamento de
apatita.

As amostras da fácies 1 variam de peralcalinas a
metaluminosas, enquanto as da fácies 2 variam de
peralcalinas a peraluminosas, sendo estas mais diferenciadas, como indicado pelos diagramas de Harker. De
modo geral, as concentrações dos elementos maiores e
traços das fácies 1 e 2 não possuem diferenças químicas
significativas e nas análise dos ETR foi verificado padrão de distribuição característico de granitos com afinidade alcalina, com enriquecimento em ETRL e forte anomalia negativa de Eu.
Considerações finais
A ocorrência de rochas vulcânicas como encaixantes
do granito Europa indica posicionamento epizonal do corpo. A ausência de pegmatitos e de cavidades miarolíticas
indica que o sistema granítico não atingiu as condições
de supersaturação em voláteis. A atuação de voláteis foi
aparentemente mais efetiva no final da cristalização com
a estabilização de anfibólio alcalino. A presença desta fase
máfica atesta a natureza peralcalina do magma granítico.
A superposição do mapa geológico com os das anomalias
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de Nb e Ta (Figura 14) mostra correlação muito boa entre estas e a fácies 2. Entretanto a não identificação de
minerais de Nb nesta fácies exige que a investigação seja
continuada.

IV. GEOLOGIA DO DEPÓSITO DE
CRIOLITA
Mapeamento do albita granito
As novas informações de mapeamento de superfície
e sondagens recentes permitiram aperfeiçoar bastante o
mapa do albita granito (Figura 5) em relação a trabalhos
anteriores. A delimitação do corpo de granito hipersolvus
alongado na direção N-S e a identificação de fácies
transicionais entre AGN e AGB, também alongadas nesta direção, destacaram ainda mais o caráter discordante

do albita granito em relação à orientação geral do granito
Madeira. Os greisens revelaram-se mais extensos e contínuos do que anteriormente suposto, especialmente na
borda sul do albita granito. A figura 15 apresenta o perfil
geológico do albita granito. Os furos de sonda efetuados
na borda sul não confirmaram a existência de granito
hipersolvus sob o albita granito inferida por Costi (2000)
nesta parte da mina. Na borda sul, o ângulo de contato
entre o albita granito e o biotita granito é da ordem de 25º,
mergulhando na direção sul. Passa para 38ºN na borda
norte e para 45ºW na borda oeste. Na borda leste, o ângulo de contato ainda não está bem definido.
Minério disseminado (estudos petrográficos no AGN
com criolita disseminada)
A figura 16 apresenta as paragêneses do AGN na zona
do DCM e a paragênese do próprio DCM. Amostras do
AGN mais distantes do DCM, do AGB e dos greisens da
borda do albita granito também foram descritas para comparação, mas não são aqui incluídas.
A textura predominante no AGN é porfirítica, também
ocorre textura seriada e transição entre ambas. Os
fenocristais de quartzo e ortoclásio e/ou microclínio
(pertítico) são arredondados a subarredondados. A matriz é constituída por albita, albita en échiquier, quartzo,

Figura 14  Correlação entre os halos anômalos de Ta2O5 e
Nb2O5 e a fácies 2.

Figura 15  Perfil geológico do albita granito e encaixante
na serra do Madeira (mina Pitinga).

Figura 16  Evolução paragenética na zona do depósito
criolítico maciço (rocha encaixante, auréola pegmatóide e
corpos de criolita maciça).
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Figura 17  Fotomicrografias de albita granito na zona do depósito criolítico maciço. (a) fenocristal de quartzo corroído
pela matriz; (b) quartzo em contato retilíneo com zircão (não metamíctico); (c) quartzo em contato retilíneo com biotita, (d)
feldspato alcalino, (e) quartzo com bordas corroídas pela matriz albítica/criolítica; (f) fenocristal de quartzo contendo
inclusões de criolita magmática de distribuição concêntrica e vênula preenchida por material da matriz formando pseudoinclusões; (g) fenocristal de quartzo com inclusões de criolita magmática sem padrão de distribuição; (h) albita chessboard
formada na borda do feldspato alcalino. (Qz) quartzo; (AbX) albita chessboard; (Crio) criolita; (Fk) feldspato alcalino;
(matriz) albita, criolita, micas; (Mic) mica; (Zr) zircão.

ortoclásio e/ou microclínio, micas, anfibólio, zircão,
cassiterita, criolita, pirocloro e columbita. Quartzo, albita
e feldspato potássico ocorrem em proporções semelhantes, da ordem de 30% (p. vol.) e são seguidos em abundância por criolita (4%) e zircão (1%).
Quartzo ocorre como fenocristais e na matriz. Em
ambos os casos os cristais são anédricos, podem ser incolores e límpidos (Figura 17A) ou conter numerosas inclusões. As dimensões variam entre 0,30 mm a 3,70 mm
(fenocristais) e 0,07 a 0,15 mm (matriz). Os contatos com
zircão (não metamictizado) são retilíneos (Figura 17B),
assim como com biotita (Figura 17C), feldspato potássico
(Figura 17D), pirocloro, columbita e cassiterita. A corrosão dos fenocristais por albita e criolita da matriz (Figura
17E) é uma feição textural significativa. O contato com
mica branca é irregular, porém sem corrosão. Os

fenocristais de quartzo contêm inclusões principalmente
de albita e criolita (Figura 17F), subordinadamente zircão
e, raramente, pirocloro. Em alguns casos os minerais inclusos parecem estar associados a microfissuras lineares
(Figura 17G) ou, mais raramente, curvilíneas às quais associam-se em conjunto ou individualmente. Os contatos
entre quartzo e albita da matriz são retilíneos a irregulares sem evidência de reação.
Feldspato alcalino ocorre como fenocristais de
ortoclásio e/ou microclínio (Figura 17D), geralmente turvos, com dimensões médias em torno de 4 mm, podendo
atingir 7,60 mm. A pertitização é uma feição difundida,
que se acentua em profundidade com desenvolvimento
de termos mais albitizados. Os contatos entre os
fenocristais de quartzo e feldspato alcalino são retilíneos,
enquanto com a matriz albítica é reativo. Evidências de
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Figura 18  Fotomicrografias. (a) zircão não metamíctico esqueletal associado a agregado de mica branca; (b) zircão com
feições de corrosão pela criolita; (c) zircão tardio em contato retilíneo com quartzo; (d) albita da matriz com maclamento difuso;
(e) albita da matriz com maclas difusas e contatos reentrantes com criolita; (f) albita e biotita da matriz com formação de mica
branca no contato; (g) criolita na borda de zircão corroído por albita da matriz; (h) auréola de criolita com borda de reação
com pirocloro. (Qz) quartzo, (Zr) zircão, (Piro) pirocloro, (Ab) albita, (Crio) criolita, (Mic) mica, (MicB) mica branca.

albitização são freqüentes, como, por exemplo, a formação de albita en échiquier (Figura 17H).
Albita ocorre sob três formas texturais correspondendo
provavelmente a três gerações distintas. A primeira, mais
precoce e mais abundante, encontra-se preferencialmente na matriz da rocha como cristais euédricos a subédricos,
límpidos, com geminação difusa a nítida segundo a lei da
albita (Figura 18D), dimensões entre 0,04 mm a 0,481
mm e contatos reativos com criolita. Mais raramente,
albita ocorre como inclusão ou na borda de feldspato alcalino. O segundo tipo de albita tem macla en échiquier,
ocorre como cristais de até 3,70 mm, formados principalmente em substituição ao feldspato alcalino (Figura 17H).
Na matriz ocorre na forma de indivíduos com dimensões
de 0,27 mm a 1,03 mm, maiores do que albita mais precoce (Figura 18E). No contato com biotita desenvolvem-se
finos cristais de mica branca (Figura 18F). O terceiro tipo
de albita, provavelmente mais tardio, é representado por
cristais com maclas difusas que ocorrem na matriz (Figu-

ra 18G) ou como cristais diminutos (0,08 mm a 0,15 mm)
sobre albita en échiquier.
Criolita disseminada pertence a pelo menos duas gerações, todas com baixo índice de refração, quase isótropas
e raramente macladas. Criolita precoce (magmática) ocorre mais freqüentemente como cristais (0,02 mm a 1,05
mm) com hábitos subédricos a anédricos (freqüentemente
arredondados) disseminados na matriz das rochas
porfiríticas, freqüentemente associada com zircão precoce com o qual encontra-se em equilíbrio (Figura 18G).
Ocorre comumente como inclusões ovóides (0,037 mm a
0,30 mm) em fenocristais de quartzo, distribuídos concentricamente (Figura 17F) ou de modo mais irregular
(Figura 17G), sem feições de corrosão com este mineral.
Criolita forma agregados irregulares a arredondados de
granulação média a grossa, aos quais se juntam zircão,
cassiterita, torita, micas da família da polilitionita, opacos
e, ocasionalmente, riebeckita. Estes aglomerados, considerados de formação tardia (Costi 2000), podem ser dis-
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Figura 19  Fotomicrografias. (a) pirocloro corroído com reentrâncias preenchidas por criolita; (b) fenocristal de quartzo
com inclusões ovóides de criolita, albita e matriz; (c) agregados de zircão e criolita com bordas reativas entre estes minerais;
(d) agregados de criolita e mica interdigitados; (e) cristal de Pb-U pirocloro, em contato retilíneo com quartzo e reativo com
criolita; (f) columbita com borda de óxido de ferro resultante da alteração de pirocloro; (g) cassiterita disseminada na
matriz; (h) U-Pb pirocloro em contato retilíneo com quatzo e reativo com criolita. (Qz) quartzo, (Zr) zircão, (Piro) pirocloro,
(Col) columbita, (Ab) albita, (Crio) criolita, (Mic) mica, (Fk) feldspato alcalino.

tinguidos em amostras de mão pela tonalidade escura e
dimensões até centimétricas. Nas amostras do AGN da
zona do DCM a criolita é mais abundante; três formas
são típicas desta zona: (1) envolvendo total ou parcialmente cristais de zircão magmático e de pirocloro (Figuras 18H, 19A e 19H), apresentando coroas de reação
com ambos (e também com cassiterita), (2) formando
aglomerados com mica (Figura 19D) e/ou zircão (Figura
19C), freqüentemente associados a fissuras e (3)
finamente disseminada na matriz da rocha. Os cristais de
criolita (de todos os tipos acima) podem apresentar
microfissuras preenchidas por minerais possivelmente
relacionados à sua alteração, tentativamente identificados como thonsenolita e prosopita.
Zircão precoce é predominantemente esqueletal (Figura 18A), ocorre principalmente incluso em outros minerais, sem desenvolver auréolas metamícticas, com fre-

qüentes concentrações de óxido de ferro nas bordas e
dimensões em torno de 0,04mm. Uma segunda geração
de zircão ocorre como cristais euédricos a subédricos
(entre 0,14 mm e 1,55 mm) individuais ou formando os
agregados acima descritos (com cassiterita, torita, mica,
criolita, riebeckita e opacos). Zircão considerado mais
tardio também forma cristais euédricos e bem desenvolvidos, mas ocorre mais tipicamente associado com mica
branca e criolita e não apresenta bordas reativas com
esta geração de criolita.
Pirocloro ocorre como grãos de dimensões variáveis
entre 0,07 mm e 0,41 mm, subédricos a euédricos, marrom
a amarelo. É disseminado de forma intersticial aos cristais
de albita e aos demais minerais acessórios (cassiterita, zircão, micas e anfibólio). Também ocorre incluso em quartzo e, eventualmente, em feldspatos. O contato com albita e
criolita freqüentemente é marcado por bordas reativas,

506

Caracterização de Depósitos Minerais em Distritos Mineiros da Amazônia

(a)

(b)

(c)

(f)

(e)

(d)

(g)

(h)

Figura 20  Fotomicrografias e imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura do albita granito de núcleo na
zona do depósito criolítico maciço. (a) cassiterita zonada; (b) cassiterita corroída por criolita e albita; (c) cassiterita e
zircão corroídos por albita e criolita; (d) agredado de mica branca, zircão e criolita; (e) biotita, quartzo e albita da matriz;
(f) vênula de biotita; (g) imagem MEV de cristais de waimirita em forma de roseta; (h) imagem MEV de cristais octaédricos de
atroarita. (Qz) quartzo, (Zr) zircão, (Cas) cassiterita, (MicB) mica branca, (Ab) albita, (Crio) criolita, (At) atroarita, (W)
waimirita, (Fra) fratura.

especialmente com este último mineral (Figuras 18H,
19A, 19E). Os contatos com zircão e quartzo são retilíneos, límpidos e não reativos. Pirocloro apresenta variações composicionais (Figura 19E) ocorrendo, a partir
de pirocloro primário (U-Pb pirocloro), a formação sucessiva de Pb-U pirocloro, U pirocloro e columbita. Associadas à alteração de pirocloro, ocorrem inclusões de
chumbo metálico e a formação de auréola rica em ferro.
Columbita (Figura 19F) resulta da alteração de
pirocloro. Os cristais têm formas e dimensões semelhantes às do pirocloro original, podendo conter relictos deste
em quantidades variáveis. Cassiterita ocorre principalmente como cristais de 0,08 mm a 0,62 mm, associados à
matriz (Figura 19G), geralmente subédricos a euédricos,
com coloração castanho avermelhado, por vezes contendo inclusões de zircão primário. Também forma aglomerados com mica e zircão e riebeckita. Os cristais podem

ser zonados (Figura 20A). Os contatos com criolita e albita
são caracterizados por feições de corrosão por estes minerais (Figura 20B). Apesar da corrosão, em alguns casos percebe-se a forma original dos cristais maiores de
cassiterita (Figura 20C).
Riebeckita ocorre como cristais prismáticos (~0,10
mm), em alguns casos fibrosos, o contato é retilíneo com
quartzo da matriz e irregular com albita. Localmente engloba feldspatos, criolita, zircão, pirocloro/columbita e
opacos, sugerindo cristalização tardia. Mica branca ocorre como cristais individuais de 0,074 mm a 2,73 mm ou
em agregados com zircão e criolita (Figura 20D). A
clivagem é destacada pela presença de óxidos de ferro.
Outra variedade textural de mica branca ocorre como
cristais de 0,039 mm a 0,11 mm, associados à alteração
da biotita e do feldspato alcalino. Biotita ocorre na matriz
(Figura 20E) como cristais subédricos de 0,60 mm a 0,30
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mm, ou forma agregados de cristais com dimensões de
0,15 mm a 2,22 mm. Também ocorre em vênulas que
cortam indistintamente a rocha (Figura 20F). Tem coloração marrom alaranjado a esverdeado, pleocoísmo médio a forte, e sua clivagem é destacada por hidróxidos de
ferro. Torita é geralmente opaca, com tamanho de 0,05
mm a 0,37 mm. Ocorre de modo intersticial na matriz,
com auréola reativa em relação aos minerais vizinhos.
Em fissuras radiais a partir da torita ocorrem minerais
opacos.
Depósito criolítico maciço DCM
Características gerais
O DCM é formado por um conjunto de corpos de
criolita maciça que ocorrem desde a cota (+)78 m até a
cota (-)163 m, concentrados em duas zonas principais:
Zona Criolítica A (ZCA), entre as cotas (+)78 m e (-)36
m, e Zona Criolítica B (ZCB), entre as cotas (-)10 m e ()163 m (Figura 15). Entre as cotas (+)82 m e (+)55 m
ocorrem corpos esparsos que podem representar uma
terceira zona, quase totalmente erodida, denominada Zona
Criolítica Zero.
Constata-se nos testemunhos (sondagem efetuada
verticalmente e sem coleta de testemunhos orientados)
que os ângulos de contato entre os corpos de criolita e a
encaixante são variados, permitindo supor a presença de
corpos desde horizontais até fortemente inclinados. Entretanto, as correlações laterais entre os furos sugerem
existir predominantemente corpos sub-horizontais com
contatos irregulares. Neste sentido, observa-se que as
projeções em plano horizontal das duas zonas criolíticas
(Figura 21) não indicam direção preferencial. Mesmo
assim, a presença de veios inclinados e zonas de
stockwork não pode ser descartada, podendo ser muito
significativa. No topo da ZCA, na sua parte central, os
corpos de criolita são horizontais a sub-horizontais. Afastando-se da zona central, têm mergulhos de 10º a 20º para
os 4 quadrantes, configurando uma forma de cogumelo.
Nas demais porções os corpos são sub-horizontais, com
extensão de até 300 m e possança de até 30 m e têm
maior continuidade lateral na base da ZCA e no topo da
ZCB. A maior concentração de corpos situa-se na parte
mediana da ZCB.
As formas das zonas criolíticas obtidas pelo
modelamento (Figura 22) correspondem à forma que
envelopa o conjunto de corpos constituindo o minério
economicamente explorável. Nos diversos perfis
efetuados, a ZCA é a mais irregular, tanto lateral como
verticalmente. No AGN os teores de Sn, Nb, Ta
decrescem de forma linear com a profundidade. O teor
de corte de Sn, por exemplo, é de 0,1%, situando-se, em

Figura 21  Projeção do depósito criolítico maciço em superfície obtida pelo modelamento geológico com software
GEMCOM 4.11, com a localização da malha de sondagem
rotativa.

média, na cota (+)50 m. No entorno do DCM, as curvas
de isoteor de Sn permanecem sub-horizontais (Figura
22B). Entretanto, as curvas de Nb (Figura 22A),
acompanhadas por Ta (Figura 22C), aprofundam-se de
forma muito destacada na região do DCM, onde a curva
de 0,1% de Nb situa-se na cota (-)100 m (porção mediana
da ZCB). No conjunto de perfis, constata-se a existência
de enriquecimentos localizados de Nb e Ta em meio às
zonas criolíticas e uma tendência de maiores
concentrações de Nb em profundidade ocorrerem na parte
NE do DCM. As zonas criolíticas não exercem influência
nas curvas de isoteores de U e Th.
A maior parte da ZCA encontra-se encaixada no AGN.
Na sua parte inferior, ocorrem intercalações do granito
hipersolvus albitizado, na forma de lentes interdigitadas,
com espessuras que variam entre 5 m e 10 m,
acompanhando a base da ZCA e o topo da ZCB. Neste
local, o contato entre o GH e AGN é marcado pela
ocorrência de fenocristais de feldspato alcalino do granito
hipersolvus no AGN, constituindo prováveis relictos do
primeiro no segundo. Observa-se albitização no granito
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Figura 22  Modelagem geológica (perfil L200NE, vide
figura 21) pelo software GEMCOM 4.11, do depósito
criolítico maciço, com curvas de isoteores de Sn, Nb2O5 e
Ta2O5..

hipersolvus e, em alguns casos, o contato entre os granitos
é marcado por concentrações elevadas de criolita e zircão.
No AGN intercalado nas zonas criolíticas, a albita en
échiquier é mais abundante e configura-se zonação
vertical marcada pelo enriquecimento e maior
desenvolvimento deste mineral em profundidade. Também
ocorrem maiores concentrações de criolita disseminada
(Figura 23A e B), atingindo até 50% do volume. Criolita
disseminada é do tipo caramelo, em cristais de dimensões

entre 0,15 a 1,0 mm, em geral interdigitados com as micas.
O granito hipersolvus, que ocorre na base do DCM,
delimita o depósito, e nele criolita, zircão, pirocloro e
cassiterita tornam-se esparsos ou ausentes. Neste local
o granito hipersolvus é intensamente alterado por
processos hidrotermais, ocorrendo concentrações de mica
branca e fluorita.
O DCM é envolvido por auréola pegmatóide (Costi
2000) no seu topo e laterais, sendo pouco desenvolvida
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ou inexistente na base. A auréola tem espessura de 0,5 m
até 30 m e localmente interdigita-se com os corpos de
criolita. É constituída por lentes irregulares a amendoadas
de feldspato alcalino mesopertítico associado a quartzo
leitoso e hialino (Figura 23C, D, E) e, em menor proporção, por concentrações maciças de micas escuras, por
criolita, galena e xenotima, sendo estes dois últimos de
ocorrência mais localizada. No presente estudo constatou-se que galena e uma parte da criolita ocorrem em
veios discordantes da auréola e que esta pode ser anterior ao DCM.
O contato entre os corpos de criolita e a rocha
encaixante ocorre de três formas. Pode ser marcado por
auréola de mica branca e zircão (Figura 23F) com espessura de até 3 cm, localmente com forte oxidação da
encaixante ou marcado por concentrações de biotita,
criolita e zircão na encaixante (Figura 23G), ou ocorre
como linha de contato definida, com protuberâncias de
criolita maciça na encaixante. Em lâmina petrográfica são
nítidas as feições de corrosão de quartzo e feldspato (mais
notadamente albita en échiquier) da encaixante pela
criolita da borda do veio maciço.
Criolita dos corpos maciços é de três tipos (as notações em itálico correspondem aos índices de cor de
Goddard et al. 1975). Criolita nucleada (Figura 23I e J)
tem a borda variando de marrom amarelado escuro (10
YR 4/2) a marrom escuro (5YR 2/2) e o núcleo cinza claro médio (N 6) e tipicamente forma os cristais mais
euédricos e mais desenvolvidos dos corpos de criolita.
Criolita caramelo (Figura 23F e H), com cores de marrom amarelado escuro (10 YR 4/2) a marrom escuro (5YR
2/2), forma massa maciça que engloba os cristais de
criolita nucleada. Criolita branca (Figura 23K) tem cor
cinza muito claro (N 8) e pode ser muito translúcida. Mais
freqüentemente, é composta por aglomerados de indivíduos finos, bem cristalizados, adquirindo aspecto
sacaroidal, localmente pode ser maciça. Por vezes ocorrem feições que se assemelham a linhas de crescimento,
gerando aspecto bandado.
Na parte superior do DCM ocorre criolita caramelo e,
subordinadamente, criolita nucleada. Nos corpos intermediários, criolita caramelo (aqui mais clara) e criolita
nucleada ocorrem em iguais proporções. Na parte inferior criolita nucleada é predominante, criolita caramelo é
ainda mais clara e somente aqui ocorre criolita branca.
Na base da ZCB ocorrem alguns corpos constituídos aparentemente só por criolita branca, com possança de até
2,20 m. Em alguns desses corpos ocorre fluorita associada (Figura 23L) e a encaixante é fortemente alterada.

(a)

(b)

(e)

(f)

(i)

(j)

(d)

(c)

(g)

(k)

(h)

(l)

Figura 23  Fotografias de testemunhos de albita granito de
núcleo e dos corpos de criolita: (a) albita granito (próximo
ao contato com corpo de criolita) com criolita caramelo e
zircão disseminados; (b) albita granito com criolita disseminada e lentes de criolita caramelo; (c) detalhe da auréola
pegmatóide com feldspato potássico e mica; (d) auréola
pegmatóide com feldspato potássico, quartzo em contato com
albita granito oxidado; (e) auréola pegmatóide com criolita,
quartzo e alta concentração de zircão; (f) contato da auréola pegmatóide (mica branca e quartzo leitoso) com o corpo
de criolita caramelo; (g) contato irregular entre albita granito e o corpo de criolita, com lentes de biotita paralelas ao
contato; (h) contato tríplice entre albita granito, auréola
pegmatóide (feldspato potássico) e corpo criolítico (criolita
caramelo e quartzo); (i) corpo de criolita nucleada com relicto
de albita granito; (j) criolita nucleada com inclusões de
gagarinita e zircão; (k) corpo de criolita branca e caramelo
subordinada; (l) criolita branca com fluorita associada.
(crio) criolita; (gagar) gagarinita; (zir) zircão; (Fk) feldspato
alcalino; (bi) biotita; (qz) quartzo; (AGN) albita granito de
núcleo; (ox) oxidado.
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(d)
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Figura 24  Fotomicrografias. (a) criolita disseminada em albita granito no contato com o corpo de criolita com feições de
corrosão de quartzo e albita da rocha; (b) fluorita substituindo criolita em textura tipo cárie; (c) cristais de criolita maclada
dos corpos maciços; (d) cristais de criolita com maclamento complexo; (e) cristal de criolita com duas direções de maclamento,
com inclusão de gagarinita; (f) cristal de criolita maclada afetado por fraturamento; (g) criolita envolvendo gagarinita; (h)
gagarinita com exsolução de fluocerita (?). (Qz) quartzo, (Zr) zircão, (MicB) mica branca, (Ab) albita, (Crio) criolita, (Gaga)
gagarinita, (Fcr) Fluocerita, (Flu) fluorita.

Observações petrográficas
O contato entre criolita dos corpos maciços e a
encaixante é caracterizado por feições de corrosão (Figura 24A). Os corpos são essencialmente constituídos
por criolita (~87% p. vol.) em cristais de até 15 mm de
diâmetro, geralmente maclados. Predomina geminação
polissintética (Figura 24C). Em alguns cristais o
maclamento ocorre segundo uma direção preferencial e
2 direções oblíquas relacionadas à primeira (Figura 24D).
Em outros casos um mesmo cristal pode mostrar duas
direções de maclas independentes (Figura 24E) ou
maclamento aparentemente mais antigo superposto por
outro, que parece relacionado a fraturamento (Figura
24F). Fragmentos de cristais de criolita com finas maclas
e diâmetro de até 0,52 mm ocorrem inclusos em cristais

maiores. Localmente, no contato entre os grãos observase material microcristalino tentativamente identificado
como mica. Maclas de aspecto romboédrico ocorrem mais
freqüentemente em cristais menores (0,15 mm a 0,37 mm).
Cristais maiores de criolita, em contato com cristais menores, podem apresentar fraturas paralelas aos seus limites. Em fraturas que cortam criolita ocorrem zonas de
alteração com minerais tentativamente identificados como
thonsenolita e prosopita.
Os demais minerais constituem em conjunto ~13% p.
vol dos corpos. São principalmente quartzo, zircão e
feldspato distribuídos por toda a extensão vertical do
DCM, todos com dimensões em geral <0,15 mm, contrastando com criolita. Zircão idiomórfico e límpido é idêntico a zircão tardio de AGN. Gagarinita (Figura 24E, G,
H) (fluoreto de Y e ETR) ocorre desde a porção mediana

511

A Jazida de Criolita da Mina Pitinga (Amazonas)

até a base da ZCA (onde é mais abundante), como cristais (0,4 mm a 1,7 mm) inclusos em ou cortados por
criolita. Apresenta exsolução de uma fase mineral com
composição de fluocerita, que também é cortada por
criolita. Fluorita de cor amarela e violácea ocorre na borda dos corpos de criolita branca ocupando, espaços
intersticiais às micas, preenchendo fraturas que cortam
criolita ou substituindo este mineral com formação de textura em cárie (Figura 24B).
Discussão
Segundo Costi (2000), o albita granito é sobrejacente
ao granito hipersolvus e o conjunto representa intrusão
lateral, em forma de folha, ligada a abatimento de caldeira, repousando sobre rochas vulcânicas do Grupo
Iricoumé. Esta interpretação limita a continuidade do depósito polimetálico em profundidade. O mapeamento geológico e os novos furos de sondagem da porção sul do
albita granito evidenciam o mergulho centrífugo das lentes de greisens, a continuidade das subfácies AGN e AGB
em profundidade e a inexistência de continuidade entre o
granito hipersolvus sob o DCM e o afloramento desta
fácies na parte sudoeste da mina. Configura-se para o
albita granito uma forma dômica e a localização da
mineralização primária disseminada na zona apical do
mesmo. O limite inferior da mineralização é caracterizado por diminuição gradual dos teores e não por
descontinuidade litológica/estratigráfica.
A forma geral do DCM assemelha-se a um cogumelo
lenticular instalado ao longo do eixo central vertical do
albita granito em pelo menos dois níveis (a Zona Criolítica
Zero seria um terceiro nível). Outras evidências mostram
que o eixo foi uma via preferencial para os fluidos desde
a consolidação do AGN. A primeira é a zonação vertical
marcada pelo enriquecimento em albita en échiquier no
AGN intercalado nas zonas criolíticas. A segunda é a distribuição das curvas de isoteores de Nb e Ta,
aprofundando-se na zona do DCM. A columbitização de
pirocloro relacionada ao fluido formador do DCM (ver
adiante) implica em enriquecimento de Nb e Ta na fase
mineral neoformada em relação ao mineral original, mas
não explica o enriquecimento na rocha, o qual, conseqüentemente, foi anterior à formação do DCM. A terceira refere-se à localização abundante de fases pegmatóides
ao longo do eixo, representadas pela auréola pegmatóide.
O controle da migração de fluidos pode ter sido em
parte tectônico, mas as evidências neste sentido são ainda precárias e em parte contraditórias. O alongamento
do albita granito na direção N-S, contrastando com a orientação NE-SW do granito Madeira sugere a intervenção de estrutura N-S. Entretanto, as curvas de isoteores
de Nb e Ta indicam seu enriquecimento no sentido NE-

SW. Segundo Pauly (1978), as maclas da criolita de Ivigtut
são oriundas de efeitos mecânicos, indicando diferentes
estágios de reorientação em resposta a situações de tensão de tectônica rúptil. Em Pitinga a criolita maciça é
maclada, entretanto as Zonas Criolíticas A e B (Figura
21) não têm direção preferencial que possa ser relacionada a tectônica rúptil ativa durante a formação do depósito. Por outro lado, não se observa estruturas ou variações litológicas horizontais a sub-horizontais na rocha
encaixante que possam ter controlado a disposição semelhante dos corpos de criolita maciça.
A paragênese magmática é caracterizada por inversões na seqüência de cristalização normalmente esperada, sendo exemplos, entre outros, a cristalização precoce
de quartzo e a cristalização tardia de zircão e riebeckita.
O presente trabalho confirma a existência de criolita disseminada precoce e tardia, corroborando, portanto, a idéia
de magma excepcionalmente rico em F, o que explica a
evolução particular da paragenênese, conforme já discutido por Lenharo (1998) e Costi (2000).
Entre as zonas criolíticas A e B, identificou-se lentes
de granito hipersolvus interdigitado ao AGN. O contato
entre o granito hipersolvus e o AGN é marcado pela
ocorrência de fenocristais de feldspato alcalino do granito
hipersolvus no AGN, constituindo prováveis relictos do
primeiro no segundo. Da mesma forma, em escala de
depósito, foram identificados corpos de granito
hipersolvus no AGN. Feições texturais identificadas no
granito hipersolvus albitizado e no AGN, tais como
aglomerados de quartzo e feldspato alcalino com
contatos retos, indicam equilíbrio entre ambos, sendo
envolvidos pela massa albítica em nítido desequilíbrio com
os fenocristais. Estas evidências sugerem a
transformação do granito hipersolvus em rocha do tipo
AGN por processo de albitização relacionado à atuação
de fluidos tardios pós-magmáticos sobre os feldspatos
em estágio subsolidus. As descrições petrográficas
revelam volume significativo de albita en échiquier na
porção ocupada pelo DCM, especialmente na ZCB, a
mais importante, sugerindo relação entre albitização e
formação do DCM.
Segundo Costi (2000), a auréola pegmatóide interdigitase com os corpos de criolita maciça, o que levaria a supor
formação síncrônica. Os novos dados petrográficos indicam que a formação da auréola é anterior ao DCM.
Gagarinita cortada por criolita e afetada por exsoluções
também anteriores à criolita, seria um dos minerais da
fase pegmatóide. Gagarinita de composição semelhante
foi descrita apenas em granitos albitizados, associada a
veios/bolsões de quartzo e feldspato potássico. Possivelmente, assim como gagarinita, parte dos feldspatos e
quartzo encontrados nos corpos de criolita maciça representa relictos da fase pegmatóide.
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A relação de contato entre os corpos de criolita e a
encaixante é tipicamente reativa. A mineralização
criolítica promoveu a dissolução de significativo volume
do AGN, com conseqüente preenchimento das cavidades
pela massa criolítica. Caracterizam-se, assim, condições
de P e T bastante distintas para a formação da
encaixante e do minério, respectivamente. A formação
dos corpos maciços dificilmente poderia ser atribuída
aos estágios magmático (Lenharo 1998) ou pegmatítico
(Costi 2000), pois, nestes estágios, líquidos ricos em F
teriam alta fluidez, não havendo porque os corpos
maciços estarem localizados apenas no eixo central
vertical do albita granito, enquanto que zonas pegmatóides
(sem criolita maciça) distribuem-se por todo o AGN. A
formação dos corpos de criolita maciça seria, portanto,
mais compatível com o estágio hidrotermal. Pelas
relações texturais, o preenchimento das cavidades
iniciou-se pela criolita nucleada (cristais zonados,
euédricos a subédricos, sugerindo a cristalização precoce
e em espaço livre), seguida pela criolita caramelo
(aspecto maciço, espacialmente distribuída envolvendo
criolita nucleada) e, finalmente, pela criolita branca
(reflexo provável do empobrecimento da solução
mineralizante, culminando em cristais incolores de
caráter tardio).

V. GEOQUÍMICA DE ETR E Y EM CRIOLITA, FLUORITA E FÁCIES GRANÍTICAS
A geoquímica de ETR em rocha total e minério total
tem sido extensivamente utilizada em petrologia e
metalogênese. Em ambos os casos os padrões de ETR
da amostra total refletem o padrão de ETR do meio de
formação e as suas condições físico-químicas. O presente estudo não se enquadra exatamente nestes casos, pois
os dados essenciais são de separações minerais, em que
um terceiro fator, a estrutura cristalina do mineral, influencia a capacidade de incorporação de ETR, que pode
ser muito seletiva e variar muito de uma espécie mineral
para outra. Como não existem estudos experimentais sobre o comportamento de criolita face aos ETR, esta lacuna é aqui parcialmente preenchida pelo estudo paralelo
da fluorita, mineral no qual o significado da anomalia em
Eu é bem conhecido e que, para os demais ETR, representa um amplificador quase linear do padrão do fluido
(Bastos Neto 1990). O estudo de fluorita também
objetivou a obtenção de informações sobre a origem da
zonação da mineralização de F nas subfácies ABN e AGB.
No AGN as observações petrográficas permitiram identificar 2 amostras com predominância de criolita
magmática e 3 amostras com predominância de criolita
disseminada tardia. No AGB, no qual a paragênese primária foi parcialmente substituída, não foi possível distin-

guir variedades texturais de fluorita, sendo selecionadas
as amostras em que esse mineral é mais abundante. O
estudo incluiu os três tipos de criolita do DCM e, adicionalmente, uma amostra de fluorita de veio tardio coletada
em superfície.
ETR em Criolita
Os valores de ETRtotal em amostras de criolita disseminada (Tabela 3) indicam a existência de dois grupos, o
primeiro com valores de ETRtotal mais altos (677 ppm e
1.345 ppm) corresponde a criolita magmática. No segundo, com valores muito mais baixos (29 ppm a 45 ppm),
enquadram-se as 3 amostras com predominância de
criolita disseminada hidrotermal. A criolita do DCM apresenta indistintamente valores muito baixos de ETRtotal
(Tabela 4). Os valores médios são de 10,33 ppm; 6,66
ppm e 8,38 ppm para os tipos nucleada, caramelo e branca, respectivamente. O maior valor de ETRtotal observado (16,81 ppm) ocorre na criolita nucleada.
No conjunto de amostras de criolita, constata-se uma
evolução constante marcada pelo enriquecimento em
ETRL, desde a criolita magmática (ETRL/ETRP de 0,22
e 0,25), para criolita disseminada hidrotermal (ETRL/
ETRP de 0,38 a 0,59), para criolita nucleada (0,50-2,52),
para a caramelo (1,95-10,86), até a branca (3,13-13,59).
Os padrões de ETR (Figura 25) de criolita magmática
e disseminada tardia têm formas bastante semelhantes
entre si e em relação aos padrões do AGN (Figura 26).
Observando-se os padrões de distribuição dos ETR da
criolita maciça (Figura 25), alguns dos resultados analíticos não parecem bons. Entretanto, as amostras anômalas são aquelas com conteúdo de ETR extremamente
baixo, o que dificulta a análise. Por outro lado, comparando-se as razões de elementos selecionados de amostras
das diferentes gerações, obtem-se resultados coerentes.
Finalmente, como não há na literatura análises de ETR
em criolita que possam orientar melhor avaliação da qualidade dos resultados, optou-se por incluir no trabalho todos os resultados.
Os padrões de criolita nucleada (Figura 25B) assemelham-se bastante aos padrões de criolita disseminada da
subfácies AGN (Figura 25A), assim como ao padrão da
própria rocha AGN (Figura 26C). Comparando-se os padrões dos 3 tipos de criolita do DCM, percebe-se que a
tendência de enriquecimento em ETRP apresentada pela
criolita nucleada já não existe mais na criolita caramelo e
inverte-se na criolita branca (Figura 25D) que é relativamente mais rica em ETRL.
O fracionamento das ETRL (La/Sm) pode ser bem
avaliado devido à detecção destes elementos em todas as
amostras. O fracionamento é aproximadamente constante, com valores baixos (entre 1,21 e 2,37) para todas as
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Tabela 3  Resultados das análises dos elementos terras raras e Y (ppm) de criolita disseminada e fluorita disseminada e em
vênula por ICP-MS.

Tabela 4  Resultados das análises dos elementos terras raras e Y (ppm) em criolita maciça (nucleada, caramelo e branca) por
ICP-MS.
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gerações de criolita. O fracionamento dos ETRP (Gd/
Yb) em criolita disseminada situa-se entre 0,13 e 0,32,
verificando-se valores semelhantes para a razão Tb/Yb.
No caso da criolita maciça, Gd, Tb ou Yb não foram detectados em várias amostras. Naquelas em que o
fracionamento dos ETRP pode ser calculado, os valores
da criolita maciça (Gd/Yb: 0,07; 0,28; 0.17; 0,25 e 0,25)
são comparáveis aos da criolita disseminada. Já o
fracionamento dos ETRtotal medido pela razão La/Lu apresenta evolução muito bem definida, crescendo da criolita
disseminada magmática (0,90 e 0,14), para a hidrotermal
disseminada (0,47 a 2,06), para criolita maciça nucleada
(1,61 a 6,93), para criolita caramelo (6,59 a 17,41), até
criolita branca (93,26 e 218,60).

(a)

(c)

A anomalia de Eu é negativa em todas as amostras.
Os valores dos dois tipos de criolita disseminada são muito semelhantes, com média de 0,09. O mesmo ocorre para
os 3 tipos de criolita maciça mas, nestas, as anomalias de
Eu são sistematicamente menos intensas (média de 0,16)
do que na criolita disseminada.
ETR em Fluorita
As amostras de fluorita disseminada (Figura 25E) apresentam padrões de distribuição de ETR bastante planos.
Comparativamente às fácies graníticas, são muito distintos do anfibólio-biotita sienogranito, do biotita granito e do
granito hipersolvus (Figura 26A, B, D) que apresentam

(b)

(d)

(e)
Figura 25  Padrão de ETR normalizado ao condrito de
Evensen. (a) criolita disseminada; (b) criolita nucleada; (c)
criolita caramelo; (d) criolita branca; (e) fluorita disseminada e em vênula.
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maior fracionamento das ETRL, mas assemelham-se aos
padrões das amostras de AGN, especialmente aquelas
com menores concentrações de ETR (Figura 26C). Por
outro lado, semelhantemente à criolita disseminada, os
conteúdos de ETR na amostras de fluorita disseminada
dividem-se em dois grupos. No primeiro enquadram-se
as amostras com altas concentrações de ETR (1.708 ppm
e 1.526 ppm), consideradas magmáticas (ver adiante).
No segundo, situam-se três amostras com concentrações
de 108 ppm a 698 ppm. A fluorita de veio tardio apresenta o valor de ETRtotal mais baixo (34,81 ppm).
Y em criolita e fluorita
A figura 27 apresenta os intervalos de variação das
concentrações de Y nas amostras de criolita e fluorita.
Criolita magmática apresenta teor de Y na faixa de 200
ppm. Criolita disseminada tardia apresenta concentrações
muito menores (14,98 ppm a 34,37 ppm). Uma evolução
gradual, marcada pelo decréscimo na concentração, pa-

rece existir da criolita disseminada tardia, passando sucessivamente por criolita nucleada e caramelo, até criolita
branca. No caso da fluorita, as concentrações situam-se
claramente em 3 faixas de valores: ~1.200 ppm (2 amostras), ~200 ppm (3 amostras) e 34 ppm (fluorita de veio
tardio). Baixas concentrações de Y são, portanto, típicas
para as fases tardias dos dois minerais, criolita e fluorita.
ETR das fácies graníticas
Os valores de ETRtotal das fácies do granito Madeira,
considerando-se também as análises de Lenharo (1999)
e Costi (2000), variam de 7,59 a 1028 ppm, com média de
268,22 ppm. As maiores concentrações ocorrem em
anfibólio-biotita sienogranito (ETRtotal de 296 ppm a 1028
ppm). A subfácies AGN apresenta valores de 7ppm a
838ppm. Comparando-se os padrões de distribuição dos
ETR (Figura 26), verifica-se que as fácies anfibólio-biotita
sienogranito, biotita granito e granito hipersolvus formam
um conjunto caracterizado pelo enriquecimento relativo

Figura 26  Padrão de ETR (normalizado pelo condrito de Evensen) das fácies do granito Madeira: (a) biotita-feldspato
alcalino granito, dados de Costi, 2000; (b) anfibólio-biotita sienogranito, dados de Costi, 2000; (c) subfácies albita granito
de núcleo; (d) granito hipersolvus porfirítico.
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e, ao mesmo tempo, maior fracionamento em ETRL, enquanto o AGN caracteriza-se por apresentar marcado
enriquecimento relativo em ETRP, conferindo padrão do
tipo asa de gaivota. Os padrões das subfácies de núcleo e de borda (Costi 2000) são bastante semelhantes.
Anomalia negativa de Eu é característica de todas as
fácies, sendo mais acentuadas em albita granito.
A figura 28 sintetiza aspectos anteriormente delineados nas comparações entre as diversas fácies do granito
Madeira e as amostras de criolita e fluorita disseminadas
e de criolita maciça. As fácies anfibólio-biotita sienogranito,
biotita granito e granito hipersolvus formam um grupo
definido, sem tendência evolutiva. As subfácies AGN,
AGB e albita granito de transição, com concentrações de
ETRL e ETRP mais variáveis, integram-se numa correlação. As amostras de separações minerais de criolita e
fluorita correlacionam-se paralelamente ao albita granito
e mostram evolução marcada pelo empobrecimento em
ETR da criolita magmática até a criolita mais tardia do
DCM.

(a)

(b)

Discussão
Os padrões de ETR nas fácies do granito Madeira
mostram enriquecimento pronunciado em ETRP e anomalias negativas em Eu mais acentuadas do albita granito
em relação às fácies mais precoces e ao granito
hipersolvus. Na jazida de Ivigtut, comportamento semelhante foi observado em comparações entre a rocha
encaixante sã e as rochas albitizadas no entorno do depósito, sendo atribuído ao metassomatismo da encaixante e
à formação de íons complexos entre ETRP e F ± Cl (Pauly
& Bailey 1999). Os granitos alcalinos anorogênicos
nigerianos portadores de criolita apresentam enriquecimento em ETRL, acompanhado por leve enriquecimento
em Eu (Bowden & Kinnaird 1984; Kinnaird et al. 1985),
contrastando, portanto, com o observado na subfácies
AGN e em Ivigtut. Por outro lado, em Pitinga o enriquecimento em ETRP, acompanhado pelo decréscimo da razão La/Yb, ocorre na seqüência anfibólio-biotita
sienogranito, biotita granito, granito hipersolvus e albita
granito. Correlação semelhante foi observada por Sallet
(1990) na fácies granítica Tabuleiro (distrito fluorítico de
Santa Catarina) e, neste caso, a evolução do parâmetro é
concomitante ao aumento na concentração de F e acompanhada pelo enriquecimento em ETRP. Considera-se
aqui, portanto, que a geoquímica dos ETR em rocha total
dificilmente poderia contribuir para a definição entre um
modelo metassomático e um modelo magmático para a
gênese da mineralização de criolita de Pitinga.
Estudos sistemáticos em fluorita natural (Chang et al.
1996) têm encontrado, em geral, as relações Y>ETR e
ETRL>ETRP. No albita granito as relações são ETR>Y

Figura 27  (a) Intervalos de variação na concentração de
ítrio nas amostras de criolita e fluorita. (b) detalhe do diagrama anterior, diferenciando as três gerações de criolita do
depósito criolítico maciço.

Figura 28  Diagrama binário de correlação entre ETRP e
ETRL para criolita, fluorita e fácies do granito Madeira. (Cry)
criolita, (Flu) fluorita, (AGN) albita granito de núcleo, (AGT)
albita granito transicional, (AGB) albita granito de borda,
(GH) granito hipersolvus, (BG) biotita-feldspato alcalino
granito, (RK) anfibólio-biotita sienogranito.
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e ETRL>ETRP. Como esperado, as amostras de fluorita
magmática seguem o padrão do albita granito. Já criolita
apresenta comportamento diferente. Criolita magmática
apresenta enriquecimento relativo em ETR muito mais
acentuado (ETR/Y de 3,6 e 6,4) que fluorita (ETR/Y~1,2).
Por outro lado, a relação ETRP>ETRL da criolita
magmática (ETRL/ETRP de 0,22 e 0,25) é contrária à
relação da rocha. Estes dois aspectos devem ser reflexo
de substituição fortemente preferencial de Na pelos ETR
com raios iônicos menores (Y tem comportamento semelhante aos ETRP), um efeito que é bem menos acentuado na fluorita.
Criolita maciça apresenta a relação ETRL>ETRP. O
enriquecimento em ETRL parece contínuo, tendo iniciado
já na criolita disseminada hidrotermal (ETRL/ETRP de
0,38 a 0,59), e prosseguindo sem descontinuidade até a
criolita branca (ETRL/ETRP de 3,13 e 13,59). Não sendo
estes os ETR preferencialmente incorporados à criolita,
a evolução no mineral é atribuída à evolução da solução
cada vez mais empobrecida em ETRP pela sua extração
pela cristalização sucessiva de minerais. Ao final deste
processo, formou-se a criolita mais tardia, cuja cor branca
(a incolor) deve-se presumivelmente ao seu baixíssimo
conteúdo de ETRtotal. Estes são menores que os de
fluorita branca a incolor dos estágios mais tardios de
deposição nos filões de fluorita de Santa Catarina (ETRtotal
em torno de 15ppm), depositada por soluções de baixíssima
salinidade (1 a 2 % eq. NaCl) a temperaturas na faixa de
100ºC a 140ºC (Bastos Neto et al. 1991). No mesmo
contexto, pode enquadrar-se o empobrecimento gradual
de Y observado em criolita disseminada hidrotermal até a
criolita branca.
A diferença sistemática na anomalia em Eu em criolita
disseminada para maciça pode ser ligada à variação nas
condições de oxi-redução. No caso de fluorita, a anomalia
de Eu é inversamente correlacionada à razão Eu2+/Eutotal
do mineral medida por RPE (Meary et al. 1985), a qual
depende da razão Eu2+/Eu3+ na solução; esta razão, para
valor fixo de pH, depende de fO2 (Sverjensky 1984). O
cátion Eu 3+, de raio iônico menor que o de Eu 2+, é
incorporado preferencialmente em substituição a Ca.
Assim, a diminuição da razão Eu2+/Eu3+ na solução diminui
a intensidade da anomalia negativa em Eu. No caso de
criolita, verificou-se a substituição preferencial de Na
pelos ETR de raios iônicos menores. Conseqüentemente,
a relação entre variação na razão Eu2+/Eu3+ na solução e
a anomalia no mineral é, muito provavelmente, a mesma
observada em fluorita. Deduz-se, portanto, que as 3
gerações de criolita maciça formaram-se em ambiente
mais oxidante do que criolita magmática e que criolita
disseminada hidrotermal. Configura-se, assim, a formação
de criolita disseminada hidrotermal por fluidos residuais
de origem magmática, em condições de oxi-redução ainda

semelhantes às do ambiente magmático, enquanto o início
da formação do DCM estaria relacionado a uma abertura
do sistema e ao aporte de soluções mais oxidantes,
possivelmente por reativação de fraturas e conseqüente
ativação de sistema hidrotermal.
As concentrações de Y em fluorita disseminada, claramente agrupadas em 3 faixas de valores, permitem supor a existência de 3 gerações deste mineral. Amplo estudo realizado por Fayziyev (1990 in Chang et al. 1996)
mostra que os maiores valores de Y em fluorita são encontrados nas ocorrências associadas a pegmatitos (média de 749 ppm e valor máximo de 2.884 ppm). O mesmo
estudo mostra que fluorita magmática possui concentrações bem menores e as hidrotermais ainda menores que
estas últimas. Considerando a formação do albita granito
a partir de magma com composição de pegmatito (Costi
2000), as concentrações de Y da ordem de 1.200 ppm em
amostras de fluorita disseminada parecem compatíveis
com sua formação em ambiente magmático. As 3 amostras com concentrações na faixa de 200 ppm enquadrarse-iam em estágio hidrotermal. A amostra com 34 ppm
de Y, coletada em veio tardio, representa com segurança
o estágio final do hidrotermalismo. Comparativamente, a
criolita dos mesmos ambientes apresenta concentrações
bem menores: Y~200 ppm em criolita magmática e Y~20
ppm em criolita hidrotermal disseminada.
A existência de fluorita magmática no AGB de borda
faz supor que, antes do autometassomatismo que transformou parte do AGN em AGB (Costi 2000), já existia
uma zonação, pelo menos no que tange aos minerais de
minério de F mais precoces (estágio magmático): criolita
no AGN e fluorita no AGB. A fluorita em vênula na
subfácies AGB tem padrão ETR semelhante ao de criolita
maciça nucleada e ao de criolita disseminada pobre em
ETRtotal, contrastando com a alta concentração de ETRtotal
da fluorita disseminada. Esta evidência reflete o empobrecimento em ETRtotal no fluido do qual se cristalizou a
fluorita mais tardia, à semelhança do que ocorreu com
criolita.

VI. INCLUSÕES FLUIDAS (IF)
Para investigar variações verticais nas condições de
formação do DCM foram coletadas amostras da criolita
predominante, a caramelo, desde a Zona Criolítica Zero
até a base da ZCB. Adicionalmente, foram coletadas
amostras de criolita nucleada e branca. Em virtude do
estudo das IF de criolita ser dificultado por algumas de
suas propriedades físicas, como o índice de refração e a
baixa tenacidade, outros minerais associados (quartzo e
fluorita) foram estudados para verificação dos resultados. Também foram estudados quartzo e criolita disseminados (paragênese hidrotermal). Na tabela 5 constam as
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amostras analisadas e os respectivos minerais que forneceram os dados microtermométricos.

Tabela 5  Informações sobre as amostras em que foram estudadas inclusões fluidas.

Petrografia das IF e microscopia eletrônica de
varredura
De maneira geral, as IF presentes nas diversas amostras de criolita, quartzo e fluorita possuem características
bastante similares (Figura 29). As formas das IF em criolita
são visíveis apenas com o congelamento, sendo amebóides,
arredondadas ou poligonais irregulares; cristais negativos
ocorrem em quartzo (Figura 29A, B e C). Existem, ainda,
embora menos freqüentes, hábitos próximos a cúbicos e
tubulares (paralelos às maclas em criolita). Os tamanhos
são bastante variados entre 3 e 20 micrometros, chegando até 70 micrometros em fluorita. Sua distribuição geométrica mais freqüente é em trilhas restritas a um único
cristal (pseudo-secundárias), muitas vezes marcando linhas de crescimento, o que permite supor o caráter primário de seu fluido (Figura 29D). Podem ocorrer inclusões isoladas ou pequenos grupos isolados, argumento
comum para classificá-las como primárias, notadamente
na amostra IF 8C (base da ZCB). Trilhas de IF claramente secundárias cortando os limites de cristal foram
encontradas (Figura 29E) apenas na lâmina PMR-22A.
Estas podem ser bifásicas ou monofásicas, ambas de composição aquosa e tamanhos em média inferiores a 3
micrometros. São comuns evidências de estrangulamento (Figura 29C).

(ZCA) zona criolítica A; (ZCB) zona criolítica B; (AGN) albita granito de núcleo; (DCM) depósito criolítico maciço; (crio) criolita; (qz)
quartzo.

A maior parte das inclusões primárias e pseudo-secundárias em criolita, quartzo e fluorita é aquosa e
bifásica, contendo eventualmente um ou mais sólidos possivelmente de saturação ou acidentais. Essas inclusões,
que também podem ser monofásicas, trifásicas saturadas
(Figura 29F) ou multifásicas, normalmente ocorrem associadas nas mesmas trilhas pseudo-secundárias ou grupos primários. As IF monofásicas claras são aquosas,
resultado de estrangulamento ou de metaestabilidade,
enquanto as escuras, em geral situadas próximas à su-

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 29  Fotomicrografias das inclusões fluidas (IF) em minerais do depósito criolítico maciço. (a) IF bifásicas aquosas
em criolita, notar que as bordas não são visíveis; (b) IF bifásicas aquosas em quartzo; (c) IF bifásicas aquosas pseudosecundárias em quartzo; (d) IF primárias em linhas de crescimento; (e) Trilhas secundárias atravessando o limite de cristais
de quartzo; (f) Halita em IF.
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(b)

(a)

(c)

(d)
Figura 30  Imagens MEV da fase sólida de inclusões fluidas em criolita do depósito criolítico maciço. (a) calcita
no interior de cavidade de IF com sinais de corrosão na
parede; (b) siderita no interior de cavidade de IF, observando-se a orientação de cavidades de IF e cristais bem
formados de criolita; (c) silvita (s) e halita anédrica (h)
na cavidade de IF; (d) cristal de halita na cavidade de IF.

perfície da lâmina estudada, resultam de processos de
vazamento. O grau de preenchimento da fase líquida das
IF bifásicas é variável entre 0,7 e 0,9. Nas IF com minerais de saturação o grau de preenchimento das fases sólidas é muito irregular, ocorrendo pequenos cristais em
grandes cavidades, assim como grandes cristais em cavidades comparativamente pequenas, o que sugere o caráter acidental destes últimos. O sólido mais comum é halita,
acompanhada por até três outros minerais. Foram
tentativamente identificados ao microscópio petrográfico
a anidrita (cristais de hábito prismático) e óxidos (de coloração ocre avermelhado). Um terceiro mineral forma
cristais anédricos não identificados. Em análises ao MEV
(Figura 30), os minerais identificados nas cavidades de
IF foram, mais freqüentemente, halita (cúbica, Figura 30d,
ou anédrica) e, subordinadamente, silvita, que podem ocorrer associadas (Figura 30c). Foram também observados,
separadamente, calcita, quartzo, siderita (Figura 30b) e
pirocloro. Mais raramente, se observou cavidades com
sinais de corrosão na parede, contendo calcita como sólido incluso (Figura 30a).
Nas amostras de criolita caramelo do DCM notou-se
a existência de duas gerações, a primeira maclada, a segunda não maclada (Figura 31). Criolita maclada é fraturada, formando faixas escuras nas quais ocorrem zircão
e quartzo, este último com muitas inclusões fluidas. A partir
das fraturas desenvolvem-se línguas, como frentes de
recristalização (?) que destroem as maclas pré-existentes, criando uma segunda criolita, diferente da primeira
por ser homogênea. As fraturas eventualmente cortam
inclusões fluidas tornando-as escuras, o que caracteriza
vazamento. O processo de recristalização ocorre em ní-

Figura 31  Desenho esquemático de fragmento da amostra
FC 17/16A, mostrando a existência de duas gerações de
criolita, sendo a primeira maclada, com IF de alta e baixa
salinidades, e a segunda não maclada, associada a fraturas
com quartzo e zircão, e com IF de baixa salinidade. Nas IF
próximas às fraturas as salinidades são baixas.

vel microscópico, o que muitas vezes não permite separar claramente as duas gerações. Finalmente, cabe registrar a ocorrência de inclusões fluidas monofásicas claras
aparentemente secundárias, muito ramificadas e claramente associadas e controladas pelas maclas.
Nas amostras de criolita branca os tipos de IF presentes são os mesmos da criolita caramelo, mas dois tipos de
inclusões parecem ser comparativamente mais abundantes, as IF escuras provavelmente relacionadas a vaza-
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mentos (no caso não apenas relacionados à preparação
da lâmina) e as IF monofásicas líquidas. É possível que a
formação de parte da criolita branca seja relacionada à
deformação da criolita caramelo. Quanto à criolita
nucleada, não se encontrou na petrografia das IF das
amostras estudadas qualquer diferença relacionável à
nucleação.
Microtermometria
A temperatura de fusão final do gelo (TF) em criolita
da Zona Criolítica Zero (Figura 32A) varia de -1ºC a -3
ºC, o que corresponde a intervalo extremamente restrito
em relação às demais zonas criolíticas. Entretanto, o número de medidas é considerável, indicando que o resultado é consistente.
Por sua vez, a TF em criolita da ZCA (Figura 32C)
varia em intervalo bastante amplo (-1ºC a -20ºC), mas
com distribuição que parece bimodal, caracterizando um
grupo mais numeroso com TF entre -0ºC e -12ºC e outro
com TF inferiores a -16ºC. A bimodalidade é mais evidente na base (principalmente) e no topo desta zona

criolítica. No meio da Zona A as TF pertencem ao grupo
de alta TF, e com TF superiores a -8ºC, com uma única
exceção.
Na ZCB (Figura 33), para o conjunto de minerais
estudados, a variação das TF é menos ampla, entre -1 e
-15ºC, com poucas exceções. Comparando-se topo, meio
e base, delineia-se maior variabilidade no topo e tendência
da moda da TF de cada nível decrescer do topo (moda
em torno de -6ºC) em direção à base (moda em torno de
-12ºC). Observa-se que criolita branca (IF8C) e criolita
caramelo (FC17/10A) fornecem resultados praticamente
idênticos, com TF variando no intervalo 0ºC a -13ºC.
Procurou-se investigar também as IF associadas às
variações microscópicas em criolita encontrando-se, em
zonas brancas (Figura 31) que possivelmente
correspondem à recristalização de criolita caramelo, unicamente TF mais altas (acima de -5ºC), enquanto na
criolita caramelo maclada as TF se distribuem desde 3ºC até -20ºC. Na mesma figura observam-se os resultados obtidos em IF associadas às microfissuras em criolita
caramelo, na qual as TF variam entre -3ºC e -10ºC.

Figura 32  Histogramas com temperaturas de fusão final do gelo e homogeneização total das inclusões fluidas em amostras
da zona criolítica zero, da zona criolítica A e de minerais da rocha encaixante.
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Figura 33  Histogramas com temperaturas de fusão final do gelo e homogeneização total das amostras da base, meio e topo
da zona criolítica B.

Quartzo da paragênese do DCM apresenta resultados compatíveis com os obtidos criolita nos 3 níveis investigados na Zona B. Em detalhe, nos dois níveis em
que se obteve número maior de medidas (topo e meio)
observa-se distribuição bimodal, com concentrações de
TF em torno de -4ºC e de -13ºC, respectivamente. As TF
da fluorita associada a criolita da base da Zona B (Figura
33E) variam pouco, entre -12ºC e -14ºC.

Comparando os resultados das 3 zonas criolíticas podese efetuar a seguinte síntese: (1) as maiores TF parecem
ser mais típicas das partes mais superiores (Zona Criolítica
Zero e topo da ZCA); (2) a base da ZCB parece ser
caracterizada por baixas TF; (3) as porções intermediárias (base da ZCA e topo da ZCB) são aquelas em que se
constata maior variabilidade dos resultados e tendência
de distribuição bimodal, especialmente em quartzo.
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Quanto às medidas efetuadas nos minerais do albita
granito (Figura 32A), quartzo associado a criolita disseminada do AGN, em furo que corta o DCM (amostra
FC20/3D), apresenta TF entre 0ºC e -11ºC. Não foi possível efetuar medidas em criolita disseminada desta amostra. No furo 400N/500B, distante do DCM, quartzo da
paragênese hidrotermal apresenta TF entre -5ºC e -9ºC,
com duas exceções. Criolita desta paragênese forneceu
TF entre -1ºC e -6ºC.

Quanto às temperaturas de homogeneização total (TH)
também se observou grande variação, entre 100ºC e
300ºC, no conjunto de minerais. Criolita foi o mineral que
registrou a mais ampla variação de TH, excetuando-se a
criolita do meio da ZCB com TH entre 130 e 200ºC. Praticamente todas as inclusões saturadas, com cubos de
halita, crepitaram durante o aquecimento em temperaturas muito irregulares, exceto duas que homogeneizaram
por desaparecimento da fase sólida em 356,7 e 435,1ºC,

Figura 34  Diagrama relacionando temperatura de homogeneização e salinidade de todas as amostras estudadas.
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reforçando a possibilidade de seu caráter acidental, ao
invés de saturação.
Quartzo associado a criolita, observado apenas na
ZCB, apresentou TH variando entre 100ºC e 200ºC.
Fluorita, encontrada somente na base desta mesma zona,
mostrou resultados mais restritos, entre 170ºC e 190ºC.
Enquanto em quartzo disseminado no AGN (400N/500b)
foram determinadas TH entre aproximadamente 110ºC e
200ºC, o quartzo no AGB (PMR 22a) difere um pouco
por suas TH atingirem o máximo de 270ºC (Figura 32).
A figura 34 apresenta os diagramas de correlação entre
temperatura de homogeneização e salinidade (em % peso
equivalente NaCl) para todas as IF estudadas. A maioria
dos diagramas evidencia a presença de dois grupos de
salinidade, um em torno de 5% peso eq. NaCl e outro
acima de 10% peso eq. NaCl. As exceções são o topo da
ZCB e, principalmente, o meio da ZCB, onde o grupo de
baixa salinidade é representado por apenas um resultado.
No geral, as TH não parecem ser influenciadas pela localização das amostras.
Discussão
Em criolita da ZCA nota-se dois grupos de salinidade,
um em torno de 5% peso eq. NaCl e outro acima de 10%
peso eq. NaCl (Figura 34). A variação se reflete na aparência das inclusões, as de maior salinidade são mais densas e, portanto, possuem um índice de refração mais alto,
permitindo visualizar as paredes da inclusão, enquanto nas
de menor salinidade só é possível ver a bolha de gás. Na
escala das amostras a distribuição dos dois grupos de
salinidade é complexa. Em criolita maclada IF dos dois
grupos ocorrem muito próximas e com características
petrográficas tipicamente primárias. Já nas zonas em que
a recristalização destrói a criolita maclada (Figura 31)
aparentemente ocorrem apenas as IF do grupo de baixa
salinidade. Por outro lado, é possível que parte das IF de
baixa salinidade presentes em criolita maclada esteja associada a zonas de recristalização não perceptíveis ao
microscópio petrográfico comum. Provavelmente, o sistema foi inicialmente dominado por fluido de alta salinidade
ao qual se relaciona a formação de criolita caramelo. Em
seguida, ocorreu o aporte episódico de fluido de baixa
salinidade que, gradualmente, passou a predominar no sistema e a ele se relaciona a formação de criolita não
maclada.
A ampla variação de TH em criolita poderia ser devida à sua dureza baixa ou a processos de estrangulamento. Entretanto, as amostras com as mais amplas variações nas TH são aquelas em que se registrou, também,
as maiores variações nas TF, parâmetro que não é
influenciável por vazamento ou processos de estrangu-

lamento. Grande parte das mudanças nas TH deve refletir, portanto, alterações nas condições físico-químicas do
fluido e não processos posteriores. Neste sentido, destaca-se que a única criolita que apresenta tendência vertical na distribuição das TH é a da Zona Zero (Figura 34A),
justamente a mais próxima à superfície, o que permite
interpretar que esta tendência corresponde a resfriamento
de 400ºC a 100ºC e não a efeito de estrangulamento.
Assim, embora as TH sejam amplamente distribuídas entre
100ºC e 300ºC e não apresentem correlação com a
salinidade, considera-se que a presença de dois fluidos
está bem caracterizada, sendo, inclusive, corroborada pelos
resultados obtidos em quartzo e fluorita do DCM e nos
minerais hidrotermais estudados na encaixante, nos quais
os dois grupos de salinidade também são observados.
A associação de IF, caracterizada pela ampla variação de salinidade e TH, com muito pouco ou nenhum de
CO2, encontrada na criolita de Pitinga é característica de
eventos pós-magmáticos (Sheperd et al. 1985; Roedder
& Bodnar 1997). A presença limitada de inclusões
saturadas corresponde aos dados obtidos por Ronchi et
al. (2003) para parte do depósito do Salobo, em Carajás.
Corrobora-se, portanto, pró-parte, o estudo preliminar de
Minuzzi et al. (2001). Entretanto, outras interpretações
apresentadas neste trabalho devem ser revistas. Para os
autores, o DCM poderia ter tido evolução inicial em estágio magmático, conforme os modelos de Lenharo (1998)
ou de Costi (2000), mas as IF encontradas têm características de inclusões primárias em relação a eventos de
cristalização de criolita. As baixas TH, tanto em criolita
como em quartzo, e a ausência de deformação sobre o
minério sugeririam que o depósito sofreu processos de
remobilização/recristalização até temperaturas da ordem
de 150ºC. Ou seja, consideraram que as IF magmáticas
poderiam ter sido na sua maior parte eliminadas ou modificadas por processos de recristalização e que as IF analisadas seriam primárias em relação a estes processos.
A amostragem bem mais ampla efetuada no presente
trabalho permitiu evidenciar os fluidos altamente salinos
anteriormente descritos, mas também deformação (vide
IF associadas às fraturas, por exemplo), embora de baixa
intensidade, afetando criolita e processos de
recristalização também relacionados à deformação, mas
concomitantes ao aporte de novo fluido. Além disso, constatou-se que a presença de maclas é muito comum no
DCM e, neste sentido, observa-se que o maclamento de
criolita de Ivigtut foi atribuído (Pauly 1978) a efeitos mecânicos, indicando diferentes estágios de reorientação em
resposta a situações de tensão de tectônica rúptil, e que o
mesmo pode ter ocorrido em Pitinga. A inexistência de
inclusões magmáticas ou de TH mais altas, atribuíveis a
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ambiente magmático, em outros minerais do DCM, como
quartzo e fluorita, permite afirmar que a formação do
depósito ocorreu em ambiente hidrotermal. Finalmente,
os dados de IF dos minerais da paragênese pós-magmática
disseminada no albita granito mostram que eles e o DCM
tiveram condições de formação muito semelhantes.

VII. ESTUDO DE PIROCLORO E COLUMBITA DA ENCAIXANTE DO DCM
Segundo Chakoumakos (1984) e Lumpkin & Ewing
(1988 e 1992), os minerais do grupo do pirocloro possuem
estrutura cúbica com faces centradas (ou pseudocúbica
de acordo com Hodgson & Le Bas 1992), classe
hexaoctaédrica, Fd3m; Z = 8. A estrutura é derivada da
estrutura da fluorita. A fórmula estrutural ideal do pirocloro
é VIIIA2 VIB2 IVX6 IVY, onde A e B são cátions metálicos e
X e Y são ânions. Pirocloro natural tem fórmula geral A2B X Y .pH2O ou, segundo Hodgson & Le Bas (1992),
m 2 6 1-n
A 16-mB 16O 48(O,OH,F) 8-n .pH 2O sendo que, conforme
Hogarth (1989), m, n e p são números não racionais, em
que cada cátion B coordena-se com seis íons X e cada
íon X compartilha dois octaedros. Segundo Hodgson &
Le Bas (op. cit.), variações estequiométricas podem atingir
extremos com m= 1,7; n= 1,0 e p= 2,5. Chakoumakos &
Ewing (1985) e Chakoumakos (1984), baseados nos raios iônicos de Shanon (1976), afirmam que, na estrutura
ideal de pirocloro, os cátions do sítio A possuem raio iônico
entre 0,087 e 0,155nm e os cátions do sítio B têm raio
iônico variando entre 0,040 a 0,078 nm. Por essa razão,
Hogarth (1959) (apud Van der Veen 1963) afirma que o
tamanho da célula unitária pode assumir valores entre
10,20 e 10,39Å. A ampla gama de cátions que possivelmente compõem pirocloro e sua distribuição nos sítios são
descritas por Ohnenstetter & Piantone (1988), Hogarth
(1989) e Lottermoser & England (1988).
Segundo Ercit (1994), a fórmula estrutural ideal de
columbita é AB2O6, em que os sítios A e B são ocupados
por cátions metálicos ligados a oxigênio, com estrutura
do tipo αPbO2. O sítio A é composto principalmente por
Fe2+ e Mn2+ (U, Pb, Ca, Sn, Na, Ba, Sr, K, Y, Th, Bi, Cs,
Mg, ETR) e o sítio B é composto por Nb e Ta (Ti, Fe, Sn,
W, U, V, Zr), todos em coordenação VI (octaédrica).
Columbita pertence ao sistema ortorrômbico (dipiramidal),
grupo espacial Pbcn. As substituições Fe3+, Ti4+, Sn4+, Sc,
Sb+5, W6+ aumentam o volume da célula unitária e a desordem ixiolítica, que é definida como o grau de ordenação dos cátions durante a cristalização de fases individuais. Segundo Ohnenstetter & Piantone (1988), os pólos
são ordenados enquanto os termos intermediários (pseudoixiolitas) são desordenados.

Distribuição, observações petrográficas e ao microscópio eletrônico de varredura
A coleta de amostras no DCM e na encaixante próxima foi efetuada a partir de testemunhos de 3 furos de
sondagem que atravessam verticalmente o DCM. Para
comparação, foram coletadas amostras mais distantes do
DCM, no furo L3300/5350, que atravessa, do topo para a
base, o AGB, uma zona transicional (aqui designada AGT)
e atinge o AGN, e no furo L450N/F750W, que está inserido unicamente no AGN. As amostras de AGN destes
dois furos distantes do DCM são designadas AGNEX.
As 3 variedades de pirocloro identificadas (U-Pbpirocloro, Pb-U-pirocloro e U-pirocloro) (Minuzzi 2004)
não podem ser distinguidas opticamente, necessitando do
apoio de análises ao MEV ou (MSE). O mesmo ocorre
na identificação de columbita em pirocloro parcialmente
columbitizado e, em estágio mais avançado da
columbitização, na identificação de pirocloro relicto em
columbita.
A distribuição das 3 variedades de pirocloro nos furos
de sondagem que atravessam o DCM, é apresentada na
tabela 6. U-Pb-pirocloro ocorre principalmente acima da
ZCA. Nas zonas criolíticas A e B este pirocloro ocorre
apenas nas amostras de albita granito intercaladas nas
respectivas porções basais. Pb-U-pirocloro tem distribuição mais ampla nas zonas criolíticas. Nas amostras de
AGN mais distais (AGNEX) encontra-se apenas Pb-Upirocloro. U-pirocloro é observado unicamente na
subfácies transicional.
Os grãos de pirocloro (Figura 35A) são marrons, amarelos ou caramelos, são subédricos a euédricos e têm tamanho variando entre 0,07mm e 0,41mm. Os cristais ocorrem principalmente no interstício dos grãos de albita e
Tabela 6  Distribuição em profundidade de pirocloro (Py) e
columbita (Col) em albita granito de núcleo (AGN) na zona
do depósito criolítico maciço.

(ZCA) zona criolítica A; (ZCB) zona criolítica B
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dos demais minerais acessórios (cassiterita, zircão, micas
e anfibólio). Também ocorrem inclusos em quartzo e, localmente, em feldspatos. Os contatos dos grãos de
pirocloro com os de albita e criolita em geral apresentam
bordas reativas, especialmente com este último mineral
(Figura 35B, C). Os contatos com zircão e quartzo são
retilíneos, límpidos, indicando ausência de reação.
Cristais opticamente mais homogêneos (Figura 35A)
são mais típicos de U-Pb-pirocloro. U-Pb-pirocloro e PbU-pirocloro podem ocorrer num mesmo cristal (Figura
35D, E), assim como Pb-U-pirocloro e U-pirocloro. UPb-pirocloro e U-pirocloro não são observados numa
mesma amostra. A transformação de um pirocloro para
outro pode se iniciar segundo planos preferenciais de fratura ou clivagem (Figura 35H), ou sem controle aparente
(Figura 36). Cristais de pirocloro com diferentes intensidades de alteração podem ocorrer numa mesma amostra; aqueles em contato com criolita são sempre os mais

(a)

alterados. Quanto mais heterogêneo opticamente for o
cristal, maior a variação composicional. Nas bordas dos
três tipos de pirocloro são observadas auréolas de óxido
de ferro (Figura 35D), mais desenvolvidas em Pb-Upirocloro e U-pirocloro do que em U-Pb-pirocloro. No
interior de Pb-U-pirocloro e U-pirocloro ocorrem cristais
individuais ou aglomerados opacos, observáveis apenas
ao MEV, que, nos casos analisados, são constituídos unicamente por chumbo (Figura 35F).
Columbita ocorre de forma quase generalizada nos
furos que atravessam o DCM e nas amostras de albita
granito transicional. Entretanto, não é observada nas amostras da AGN dos furos mais distais. Os grãos de columbita
possuem formas e dimensões semelhantes às de pirocloro
original, podendo conter pirocloro relicto em quantidades
variáveis (Figura 35G). Os contatos com quartzo, albita e
zircão são retilíneos, localmente irregulares, e em geral
límpidos. O contato com criolita é retilíneo a reentrante e

(b)

(d)

(c)

(f)

(e)

(h)

(g)

Figura 35  Fotomicrografias. (a) pirocloro com alteração incipiente (LN); (b) pirocloro com borda ferruginosa e auréola
reativa com criolita (LN); (c) pirocloro corroído por criolita (LN); (d) Pb-U-pirocloro com borda ferruginosa (LN); (e) PbU-pirocloro com U-Pb-pirocloro (LN); (f) imagem MEV de pirocloro com exsolução de chumbo metálico; (g) columbita com
resquícios de U-pirocloro (NC); (h) imagem MEV de pirocloro afetado por columbitização seguindo planos preferenciais.

526

Caracterização de Depósitos Minerais em Distritos Mineiros da Amazônia

Figura 36  Mapa de elementos em pirocloro em estágio avançado de columbitização e perfil analítico em pirocloro
incipientemente columbitizado.

com a mica branca é irregular. Os grãos constituídos exclusivamente (ou quase exclusivamente) por columbita
tendem a ser isótropos e geralmente subédricos. Nestes
se observa ao MEV distribuição de elementos bastante
uniforme, com exceção de Fe mais abundante nas bordas, o que se deve provavelmente à auréola rica em Fe
formada nos estágios mais precoces de alteração (ainda
como pirocloro).
Composição química do pirocloro
Composições químicas e fórmulas estruturais representativas das 3 variedades de pirocloro, calculadas com
base em Ercit et al. (1994), são apresentadas na tabela
7. No diagrama de classificação para o grupo do pirocloro
(Hogarth 1977), baseado nos cátions do sítio B, as 3 variedades encontradas enquadram-se no subgrupo pirocloro
(Figura 37). Segundo a classificação do referido autor, os
cátions do sítio A definem as variedades individuais em
cada subgrupo. Assim, no caso de Pitinga, o pirocloro foi
classificado em 3 variedades: U-Pb-pirocloro, Pb-Upirocloro e U-pirocloro. Esta figura ilustra as características mais marcantes encontradas, como o empobrecimento muito acentuado em Pb acompanhado pelo enri-

quecimento relativo em U e Nb, e a existência de toda a
gama de composições ao longo destas substituições no
conjunto de amostras estudadas. Por outro lado, em uma
determinada amostra, na passagem de U-Pb-pirocloro
para columbita nem sempre há formação de fases intermediárias (Pb-U-pirocloro ou U-pirocloro), ou seja, provavelmente a formação das diferentes variedades depende da intensidade de alteração, que pode variar em diferentes porções de um grão em função de diferenças
cristalográficas (clivagens, fraturas, defeitos cristalinos)
ou da composição química.
Na tabela 8 constam as variações nas concentrações
dos óxidos dos principais cátions dos sítios A e B. Nesta
tabela, Pb-U-pirocloro é apresentado separadamente,
conforme a amostragem: Pb-U-pirocloro N (amostras do
AGN das zonas criolíticas) e Pb-U-pirocloroNEX (amostras do AGN dos furos distais). Considerando os valores
médios dos óxidos, observa-se evolução contínua desde
U-Pb-pirocloro até U-pirocloro, marcada pela perda de
Pb e enriquecimento relativo em U, Nb, Ta e Ti. Destaca-se o grande enriquecimento em Nb 2O 5 de U-Pbpirocloro (38,42%) para Pb-U-pirocloro (50,29%). Com
relação a outros constituintes (Tabela 9), ocorrem algumas diferenças quase sistemáticas entre as 3 variedades,
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Tabela 7  Composições representativas das variedades de
pirocloro (Py) e respectivas fórmulas estruturais (análises
por microssonda eletrônica).

Figura 37  Diagrama de classificação Ti-Nb-Ta (Ercit et al.
1994) para pirocloro de Pitinga.

(AGN) albita granito de núcleo; (AGNEx) albita granito de núcleo
distante do depósito criolítico maciço; (AGT) albita granito
transicional; (nd) não detectado.

mais especialmente entre U-Pb-pirocloro e Pb-Upirocloro. Este último é mais rico em Ca, Ce, Sn e F.
Nos diagramas binários de correlação (Figura 39A, B,
C, D), destaca-se bem o caráter contínuo das substituições entre os elementos principais (Pb, U, Nb, Ta e Ti)
na passagem de U-Pb-pirocloro até U-pirocloro. Pb pode
ser usado, portanto, como marcador do grau de transformação do pirocloro. Nos diagramas de correlação de Pb
com Ca, Ce, Sn e F (Figura 39E, F, G, H), constata-se que
estes elementos são enriquecidos no pirocloro,
concomitantemente à perda de Pb, desde U-Pb-pirocloro
(U-Pb-Py) (AGN) até Pb-U-pirocloro (Pb-U-Py)
(AGNEX). Entretanto, na passagem para U-pirocloro (UPy) (AGT), a seqüência é descontinuada, ocorrendo o
empobrecimento nestes 4 elementos. Ferro em pirocloro

Figura 38  Diagrama de classificação Pb-U-Nb (Hogarth
1977) para as variedades de pirocloro do albita granito.
(UPy) urânio pirocloro; (PbUPy) chumbo-urânio pirocloro;
(UPbPy) urânio-chumbo pirocloro.
Tabela 8  Concentração (peso %) dos principais óxidos
constituintes das 3 variedades de pirocloro (Py).

Tabela 9  Concentração (peso %) de CaO, Ce2O3, SnO e F
das diferentes variedades de pirocloro (Py) e média das concentrações dos pontos analisados.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Figura 39  Diagramas binários para pirocloro de Pitinga. (a) UO2 vs PbO; (b) Nb2O5 vs PbO; (c) Ta2O5 vs Pb; (d) UO2 vs
Ta2O5; (e) CaO vs PbO; (f) Ce2O3 vs Pb; (g) SnO vs PbO; (h) F vs PbO; (i) FeOt vs PbO. (UPy) urânio pirocloro; (PbUPy)
chumbo-urânio pirocloro; (UPbPy) urânio-chumbo pirocloro; (AGN) albita granito de núcleo; (AGNEx) albita granito de
núcleo distante do depósito criolítico maciço; (AGT) fácies de transição entre albita granito de núcleo e albita granito de
borda.
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Tabela 10  Composições representativas de columbita e respectivas fórmulas estruturais (análises por microssonda eletrônica).

Figura 40  Diagrama Nb2O5 + M+4 x 3PbO + M+3 para as
diferentes variedades de pirocloro.

Figura 41  Somatório dos cátions do sítio cristalográfico A
de pirocloro. (UPy) urânio pirocloro; (PbUPy) chumbo-urânio pirocloro; (UPbPy) urânio-chumbo pirocloro.

(Figura 39I) tem comportamento contrário ao dos elementos anteriores, mostrando empobrecimento ao longo
da passagem de U-Pb-pirocloro (AGN) até Pb-U-Py
(AGNEX) e enriquecimento na passagem para U-Py
(AGT). Possivelmente, a auréola rica em Fe existente
nos grãos de pirocloro alterados seja ligada às transformações em que ocorre a perda deste elemento em
pirocloro.
Análise estatística efetuada possibilitou verificar, ainda, a existência de substituições complexas, envolvendo
cátions de sítios diferentes. A substitutição envolvendo
Sn foi, provavelmente, do tipo 3Pb2+(A) + M3+(B) =
M5+(B) + Sn4+(A), que apresenta excelente correlação
negativa (Figura 40). Nenhuma correlação significativa é
obtida quando Sn é testado com número de oxidação +2.
Por outro lado, ao longo do processo de alteração de
pirocloro, existem outras substituições que implicam o
aumento gradual no número de vacâncias no sítio
cristalográfico A (Figura 41).

(AGN) albita granito de núcleo; (AGT) albita granito transicional; (na)
não analisado; (nd) não detectado, (*) não calculado

Figura 42  Diagrama de classificação (Mn/(Mn+Fe) vs (Ta/
Ta+Nb) (Moreau & Tramasure 1964) para columbita do albita
granito.
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Composição química de columbita

Tabela 11  Concentrações (peso%) dos principais
constituintes de columbita (Col) de Pitinga.

Composições químicas representativas da columbita
estudada, com as respectivas fórmulas estruturais calculadas com base em 24 oxigênios, são apresentadas na
tabela 10. O diagrama de classificação baseado nas razões Nb/ (Nb+Ta) e Mn/ (Fe+Mn) (Figura 42) mostra
tratar-se de ferrocolumbita e, mais raramente, de
manganocolumbita, sendo esta última encontrada apenas
na zona criolítica A.
A tabela 11 apresenta as concentrações médias dos
óxidos dos principais cátions da columbita. Destaca-se a
existência de zonação vertical com aumento constante
nos teores de Nb2O 5 e Ta2O5 em columbita desde as
amostras da AGN acima da ZCA até a ZCB. As amostras da fácies de transição têm concentrações nestes elementos compatíveis com as amostras coletadas acima da
zona criolítica A. As variações nas concentrações de FeO,
Fe2O3 e MnO são mais irregulares.

Na figura 43 observa-se a existência de acentuada
correlação negativa FeO(total) vs MnO e que as 4 amostras de manganocolumbita encontradas na ZCA, embora
estejam distantes das demais em termos de composição,
enquadram-se perfeitamente na referida correlação.
Columbita do AGN acima da zona A e da fácies de transição têm composições intermediárias às das duas zonas
criolíticas. No diagrama MnO vs FeO (Figura 43B), a
boa correlação negativa persiste apenas para as amos-

(a)

(b)

(c)

(d)

(AGN) albita granito de núcleo acima da ZCA; (ZCA) zona criolítica A;
(ZCB) zona criolítica B; (AGT) albita granito transicional.

(e)

Figura 43  Diagramas binários para columbita de Pitinga. (a) MnO vs FeOt; (b) MnO vs FeO; (c) MnO vs Fe2O3; (d) Fe2O3
vs FeO; (e) TiO2 vs Nb2O5..
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tras da ZCB. A correlação desaparece totalmente no diagrama MnO vs Fe2O3 (Figura 43C), em que se observa
que columbita da zona criolítica A tem grande variabilidade das concentrações de Fe2O3 e que columbita da zona
de transição é, caracteristicamente, a mais oxidada. O
diagrama FeO vs Fe2O3 (Figura 43D) evidencia perfeitamente que o ferro presente em columbita da ZCB se encontra essencialmente no estado reduzido.
Pb é detectado em cerca de 35% das análises de
columbita, sendo usualmente verificado nas amostras
oriundas da ZCA, na qual seu teor atinge até 1,03% de
PbO. Sua presença é gradualmente mais rara em profundidade, tendo sido detectado em apenas 2 amostras
da ZCB. Em columbita da subfácies transicional, Pb foi
encontrado em apenas uma análise, com teor de 1,10%
de PbO, o mais alto do conjunto estudado. Observa-se
que são necessárias análises adicionais para verificar o
significado deste resultado. O urânio é presente na grande maioria das amostras de columbita e com concentrações de até 2,43% de UO2. Os teores deste óxido também diminuem com o aumento da profundidade, sendo
que em columbita da ZCB a concentração média é de
apenas 0,25%. Os teores de SnO2 em columbita variam
de 0,67% até 3,48%, sem que haja padrão de distribuição
definido.
O tratamento estatístico dos resultados analíticos possibilita identificar algumas substituições complexas. Por
exemplo, os sítios A e B, quando analisados independentemente, apresentam as correlações 0,93 para os cátions
M+2 x M+3 (sítio A) e 0,82 para os cátions M+4 x M+5
(sítio B). Os resultados corroboram a atuação da substituição euxenítica (Ercit 1994): M2+ (A) + M5+ (B) ⇔ M3+
(A) + M4+ (B). Verifica-se, também, o enriquecimento
em cátions M+5 (Ta+5, Nb+5) em relação aos cátions M+4
(Si+4, Ti+4, Sn+4, U+4, Th+4, Zr+4) em columbita situada na
ZCB. Columbita da subfácies de transição é, entretanto,
relativamente rica em cátions M+4 em relação aos M+5.
Por outro lado, na última variedade ocorrem algumas das
melhores correlações obtidas, tais como: TiO2 x Nb2O5 (0,8 a -0,9), TiO2 x MnO (-0,9 a -1,0) e MnO x Ta2O5 (-0,9
a -1,0), FeOt x Nb2O5 (-0,8 a -0,9) que se enquadram na
substituição supracitada.
Na maioria das análises de columbita, a quantidade de
cátions no sítio A é superior a 4 átomos por fórmula unitária, o que indica, em princípio, que parte dos átomos atribuídos a este sítio pode pertencer ao sítio cristalográfico
B. Além disso, a boa correlação de MnO com FeOt (-0,8
a -0,9) e a baixa correlação de MnO com Fe2O3 indica
que, provavelmente, parte de Fe3+ pertence ao sítio
cristalográfico B. Também se verifica que o conteúdo de
cátions do sítio cristalográfico B é superior a 8 em algumas amostras (Tabela 10), indicando prováveis distorções
na estrutura cristalina.

Discussão
U-Pb-pirocloro é uma variedade muito rara, tendo sido
descrito apenas em seis localidades do mundo
(www.webmineral.com): complexo alcalino de Lovozer,
depósito de Schugorsk e Monte Ploskaya (Rússia); TaiKeu, Sibéria-Rússia; Domo de St. Peters e Mount North
Sugarloaf (USA). As variedades de pirocloro estudadas
destacam-se também pelas concentrações relativamente
altas de U. U-pirocloro é descrito em pouco mais de 15
localidades, entre outras: Kasenda (Uganda), pegmatito
de Boqueirãozinho (Brasil-RN), Jacupiranga (Brasil-SP),
Hybla, MacDonald-Woodcox mines e Saint Lawrence
Columbium mine (Canadá). O teor de Nb2O5 de pirocloro
de Pitinga, em torno de 45%, é o comumente encontrado
neste mineral. Já o teor de Sn é bastante superior aos
valores encontrados na literatura, o que parece estar em
consonância com o caráter primário de U-Pb-pirocloro e
a presença de cassiterita magmática.
Os teores de Nb2O5, Ta2O5 e FeOt de columbita são
os comumente encontrados neste mineral. Entretanto,
deve ser destacado que a formação de columbita a partir
de pirocloro representa enriquecimento de Nb2O5 e Ta2O5
da ordem de 42 % e 23 %, respectivamente, em relação
ao pirocloro original. Quanto a outros elementos, a
columbita de Pitinga sobressai-se pelas altas concentrações de Fe2O3 e SnO2 (de 0,67% até 3,48%) e, em segundo plano, pelas concentrações de UO2. Nos casos
destes dois últimos óxidos, trata-se, certamente, de herança de pirocloro. A questão do Fe3+ é discutida mais
adiante.

Figura 44  Correlação entre o somatório de cátions do sítio
A e a concentração de Nb2O5 no processo de columbitização
de pirocloro do albita granito. (Col Enx TZA) columbita do
albita granito de núcleo acima da zona criolítica A; (Col ZA)
columbita da zona criolítica A; (Col ZB) columbita da zona
criolítica B; (Col T) columbita do albita granito transicional;
(UPy) urânio pirocloro; (PbUPy) chumbo-urânio pirocloro;
(UPbPy) urânio-chumbo pirocloro.
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A substituição de pirocloro por columbita-tantalita, em
processo denominado columbitização (Van der Veen 1963),
foi originalmente descrita nos granitos do complexo
Echassières (Aubert 1969, Kosakevith 1976, in
Ohnenstetter & Piantone 1988). O caso de Pitinga é o
primeiro em que fica caracterizada a existência de fases
minerais intermediárias entre pirocloro primário e a fase
final, columbita. Embora o pirocloro tenha sido classificado em 3 variedades, não existe descontinuidade
composicional. O trend geoquímico da transformação é
caracterizado por forte perda de Pb e enriquecimento em
U e, principalmente, Nb. Não obstante as intensas substituições químicas, as transformações em pirocloro são
displacivas. Entretanto, a passagem de pirocloro para
columbita implica em transformação reconstrutiva, pois o
pirocloro possui um sítio hexacoordenado e outro
octacoordenado, enquanto columbita tem dois sítios A e
B hexacoordenados. A desestabilização da estrutura de
pirocloro para formação da estrutura de columbita pode
ter sido provocada pelo progressivo aumento do número
de vacâncias no sítio A de pirocloro (Figura 41) ao longo
das substitutições. Na figura 44 se observa como a concentração de Nb e o somatório de cátions no sítio A de
columbita se enquadram perfeitamente na evolução das
variedades de pirocloro.
Segundo Costi (2000), o autometassomatismo e forte
oxidação das bordas do albita granito teriam originado o
AGB. A zonação da mineralização de Nb e Ta do granito
Madeira (pirocloro no AGN e columbita no AGB) seria,
portanto, conseqüência da transformação na borda do
corpo. No presente trabalho verifica-se quadro bem mais
complexo. Columbita ocorre também no AGN.
Petrograficamente é nítida a alteração de pirocloro em
contato com criolita e albita. Espacialmente, a distribuição de columbita e a distribuição das variedades de
pirocloro são estreitamente relacionadas ao DCM.
Columbita é muito mais abundante em profundidade, junto às zonas criolíticas, mais especialmente na ZCB, a mais
profunda, onde a razão FeO/Fe2O3 em columbita demonstra a formação deste mineral em ambiente mais redutor.
Por outro lado, as variações da razão em columbita marcam claramente a passagem gradual para ambiente mais
oxidante com a diminuição da profundidade; neste sentido observa-se a presença de correlação FeO vs Fe2O3 já
em columbita da ZCA. Caracteriza-se, portanto, a formação de columbita a partir da alteração de pirocloro primário pelo fluido responsável pela formação do DCM.
A presença de columbita de formação ligada ao DCM
não contradiz o modelo de Costi (2000) de formação do
AGB. Na realidade, no presente trabalho demonstra-se,
inclusive, que a columbita da subfacies transicional é a
mais oxidada de todas as aqui estudadas. Entretanto, nem
todas as diferenças nas paragêneses do ABN e o AGB

podem ser explicadas segundo o modelo do referido autor. Um exemplo é o de criolita disseminada ocorrer apenas no AGN, enquanto que no AGB ocorre apenas fluorita
disseminada e em quantidades muito menores do que a
primeira. Neste sentido, chamam atenção as
descontinuidades na evolução geoquímica em pirocloro
(Figura 39E, F, G, H, I), constatadas na subfácies
transicional. Nela são marcantes o empobrecimento do
pirocloro em F e o enriquecimento em FeOt. Como se
trata de mineral portador de hidroxila, é possível que o
comportamento contrário dos dois elementos seja acentuado pelo efeito F-Fe-avoidance (Munoz 1984). Por
outro lado, as concentrações de elementos usualmente
transportados em complexos fluorados, como Ce, Sn e
Ca, diminuem acentuadamente em paralelo ao empobrecimento de F em pirocloro da subfácies de transição. Há
que se suspeitar, portanto, que as descontinuidades na
evolução geoquímica em pirocloro possam ser ligadas a
diminuição na atividade de F na solução à medida que se
afasta do DCM. Assim, o limite entre AGN e AGB
corresponderia também a mudança nas condições físicoquímicas de um fluido ascendente, rico em F, que, empobrecido em F pela deposição de criolita, passou a depositar fluorita nas partes mais distantes de seu ponto de aporte,
a área central do AGN, onde se localiza o DCM.
A columbitização de pirocloro acarretou, especialmente
nas porções mais profundas do DCM, a liberação de quantidade considerável de U não incorporado na estrutura de
columbita. Acredita-se que fases minerais neoformadas,
como uraninita, uranotorita e silicato de urânio,
identificadas por Lenharo (1998), possam ter sido formadas com U assim disponibilizado. A ausência de correlações significativas de UO2 com outros óxidos indica que
este elemento tem comportamento geoquímico mais complexo, que talvez esteja relacionado a diferentes graus de
oxidação pois, excetuando a zona transicional, seus teores são relativamente reduzidos nas zonas menos oxidadas. Parte da galena também deve ter origem associada
à liberação de Pb de pirocloro.

VIII. ESTUDO DE Y-GAGARINITA
ETR e Y são potenciais subprodutos da mina Pitinga,
onde xenotímio tem sido considerado o principal mineral
portador destes elementos. Entretanto, na zona do DCM,
as maiores concentrações de Y estão relacionadas a mineral identificado como Y-gagarinita, o que motivou a equipe a realizar estudo detalhado (Pires 2005).
Ocorrência e observações petrográficas
A ocorrência de gagarinita no albita granito parece
estar limitada aos corpos criolíticos desde a porção me-
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diana até base da ZCB. O mineral foi identificado em
três furos de sondagem (FC-08, FC-13 e FC-17), entre
as cotas -94m e -140m, onde ocorre como cristais isolados, localizados intersticialmente aos grãos de criolita
ou como inclusões neste mineral. Macroscopicamente,
os grãos de gagarinita destacam-se pela cor (rosa acastanhada) em meio à criolita (branca, amarela ou caramelo) dos bolsões. Os cristais são translúcidos, têm brilho vítreo a resinoso e são freqüentemente cortados por
fraturas irregulares.
Ao microscópio óptico, os grãos de gagarinita são
anédricos e a clivagem é indistinta. O tamanho dos cristais varia de 0,5mm até 6,8mm, com média de 3mm.
Têm fraco pleocroísmo, com cores que variam de incolor a tons de rosa, verde ou amarelo, o relevo é moderado. À LP, as cores de interferência são muito difíceis de
determinar, pois variam num mesmo grão (segundo Clark
1993, apud Minerology Database, a birrefringência é
0,020). O sinal de elongação é positivo, a figura de interferência é uniaxial (+). Como inclusões minerais,
ocorrem a fase exsolvida (ver adiante) e opacos
(hematita e possivelmente outros). Inclusões fluidas
podem ser abundantes e são facilmente observadas
mesmo nas lâminas petrográficas.
Gagarinita é afetada por fraturas preenchidas por
criolita, assim como pode ocorrer com as bordas corroídas por este mineral, demonstrando formação precoce
em relação aos corpos de criolita maciça. Minerais da
paragênese magmática do albita granito, como pirocloro,
quartzo e micas, ocorrem nas lâminas estudadas como
relictos em meio aos corpos de criolita, mas não foram
observadas relações diretas entre eles e gagarinita que,

(a)

texturalmente, poderia representar mineral das
paragêneses magmática ou pegmatítica, ou ser de estágio inicial da formação dos corpos criolíticos.
Gagarinita de Pitinga apresenta texturas típicas de
exsolução mineral (Figura 45). Para investigar a possibilidade de tratar-se de mineral precoce incluído durante o
crescimento de gagarinita, procurou-se exaustivamente
por mineral semelhante incluso junto aos demais minerais
da rocha, verificando-se que ocorre apenas em gagarinita.
Coerentemente, constatou-se, também, que todos os cristais de gagarinita apresentam as texturas interpretadas
como de exsolução, embora os padrões possam variar de
um cristal para outro. A fase exsolvida encontra-se, na grande maioria dos casos, distribuída com relativa uniformidade em toda a extensão dos grãos de gagarinita, inclusive na
borda, segue uma ou mais orientações preferenciais e tem
dimensões semelhantes. Algumas vezes, pode ocorrer
coalescência de diferentes cristais exsolvidos, resultando
em formas mais alongadas, assemelhando-se a strings e
stringlets. Mais raramente, a fase exsolvida tem orientação preferencial menos evidente, pode ser formada por
cristais de tamanhos bastante distintos e ter distribuição
mais irregular em gagarinita, podendo ser, nestes casos,
como ocorreu na primeira amostra de gagarinita encontrada, interpretada como fase mineral incluída durante o crescimento de gagarinita. No contato de gagarinita com criolita
(Figura 45) observa-se que a formação da fase exsolvida
foi anterior à cristalização de criolita.
Análises modais foram efetuadas em população de
grãos de gagarinita abrangendo os diversos padrões
texturais de exsolução, assim como cristais seccionados
nas mais diversas orientações, a fim de obter proporção

(c)

(b)

(d)

Figura 45  Fotomicrografias de diferentes padrões de
exsolução em gagarinita de Pitinga: a) gagarinita com grãos
da fase exsolvida de dimensões irregulares e sem orientação
preferencial, é corroída por criolita maclada; b) textura de
exsolução com orientação incipiente; c) gagarinita com fase
exsolvida com orientação pronunciada; d) padrão de orientação da fase exsolvida na forma de stringlets.
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Tabela 12  Análises por microssonda eletrônica representativas da composição de gagarinita e respectivas fórmulas
estruturais.

Tabela 13  Análises por microssonda eletrônica representativas da composição da fase exsolvida e respectivas fórmulas
estruturais.

Fórmula estrutural calculada na base de (Ca+ETRT+Y)=2
Fórmula mineral calculada na base de 1 cátion.

representativa da fase exsolvida em relação à fase hospedeira. A distribuição de valores obtida levou a considerar o valor médio (25,78% de fase exsolvida em relação à
gagarinita hospedeira) como representativo.
A determinação precisa de todas as propriedades
ópticas da fase exsolvida foi dificultada pelo tamanho diminuto dos grãos (0,01mm até 0,4mm, com média de
0,05mm). Estes são incolores, com cores de interferência
de primeira ordem, birrefringência entre 0,005-0,007, retardo de 150 a 210nm e com figura de interferência uniaxial
com sinal óptico negativo. Na fase exsolvida foram observadas inclusões fluidas e minerais opacos, os últimos
provavelmente representando inclusões previamente existentes em gagarinita.

Química mineral e análises por DRX
Os resultados das análises por MSE de gagarinita e as
respectivas fórmulas estruturais são apresentados na tabela 12. Diversas formas de cálculo foram testadas. O
melhor resultado foi obtido calculando-se a fórmula para
2(Ca+Y+ETR).
Os resultados das análises por MSE da fase exsolvida
são apresentados na tabela 13. Constatou-se composição
muito distinta de gagarinita da literatura, notadamente pela
ausência quase total de Na, Ca e Y. Os balanços de carga obtidos, calculando-se a fórmula estrutural como
gagarinita forneceram valores da ordem de 1,50, considerados excessivos. Tendo em vista que o único fluoreto
que tem composição química compatível é a fluocerita, a
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fórmula estrutural foi recalculada considerando tratar-se
deste mineral, e o melhor resultado obtido foi aquele com
somatório de cátions igual a 1.
A figura 46 apresenta comparação entre os conteúdos médios de ETR de gagarinita e da fase exsolvida,
respectivamente. Os dois minerais apresentam comportamentos opostos. Gagarinita é caracterizada por empobrecimento em ETRL e enriquecimento em ETRP e anomalia negativa em Eu; a fase exsolvida é enriquecida em
ETRL, empobrecida em ETRP e tem anomalia positiva
em Eu.
Correlações entre os ETR foram testadas em
gagarinita e na fase exsolvida. No primeiro mineral a única correlação positiva significativa de elementos isolados
ocorre entre Sm e Nd (+0,80). Foram constatadas correlações negativas com valores menos significativos (>-0,74),
que permitiram definir dois grupos de elementos: i) Σ(La,
Ce, Nd, Sm e Eu) e ii) Σ(Gd, Y, Er e Yb). Isso indica que
os ETRL + ETRM competem pelo mesmo sítio
cristalográfico que os ETRP. Dy é exceção, o que deve
ser investigado em trabalhos futuros. Na fase exsolvida
Nd, Sm e Eu têm correlações positivas entre si (+0,72 a
+0,92). Verifica-se também que ΣETRL (La + Ce)
correlaciona negativamente com ΣETRM (-0,92). Porém,
ETRP têm comportamento complexo, apenas Gd
correlacionando positivamente com Sm (+0,79).
Os difratogramas de raios X (Figura 47) apresentam
unicamente picos correspondentes aos da gagarinita. O
cálculo dos parâmetros cristalográficos (Burnham 1993)
foi efetuado, assumindo que a gagarinita estudada pertence ao grupo espacial P6(3)/m. Os parâmetros obtidos
são compatíveis com os da literatura (Tabela 14).

Figura 46  Padrão de distribuição de ETR comparando
gagarinita inicial calculada com a fase hospedeira e a fase
exsolvida.

Figura 47  Difratograma de raios X de gagarinita do albita
granito.
Tabela 14  Fórmula mineral, grupo espacial e parâmetros
cristalográficos de gagarinita com diferentes composições.

Discussão
As texturas interpretadas como de exsolução são similares a alguns dos padrões comumente descritos na literatura, como nos casos das exsoluções de hiperstênio
em magnetita, de bravoíta em esfalerita, de ilmenita em
hematita e de lepidocrocita em hematita (Augustithis
1995). Em silicatos o caso clássico é o da formação das
pertitas (Smith 1974). Entretanto, cabe avaliar sucintamente as possibilidades alternativas, pois o caso aqui apresentado possivelmente representa o primeiro descrito em
fluoreto, pelo menos na literatura ocidental. A idéia de
tratar-se de inclusão mineral, com a cristalização primeiro da fase exsolvida e, posteriormente, de gagarinita,
não explicaria a orientação dos grãos da fase exsolvida
e nem o fato de gagarinita ser a única fase hospedeira.
Outra possibilidade, a de substituição de um mineral pelo
outro, ocorreria principalmente na borda dos grãos de
gagarinita e não formaria os cristais subédricos da fase
exsolvida. Registra-se, ainda, que não há evidências desta

1)Voronkov et al. (1962) apud Mincryst; 2) Kabalov et al. (1993) apud
Mincryst; 3) Kamenetskaya e Kamenetskii (1994) apud Mincryst; 4)
Hugues e Drexler (1994); 5) Gagarinita inicial; 6) Gagarinita (fase hospedeira após a exsolução).

textura ser de alguma forma ligada ao aporte do fluido
responsável pela formação de criolita, a qual é nitidamente posterior à formação da fase exsolvida e não interfere
na distribuição homogênea desta, mesmo nos grãos de
gagarinita com as bordas corroídas por criolita. Assim, o
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único processo que explicaria as texturas encontradas em
gagarinita de Pitinga é o de exsolução e este processo
ocorreu antes da formação de criolita dos bolsões
pegmatóides.
As temperaturas de homogeneização mais altas obtidas em criolita do DCM são da ordem de 370ºC, representando a temperatura mínima de formação da gagarinita
hospedeira e da fase exsolvida. A gagarinita inicial teria
se formado em temperatura superior à destas duas últimas. No caso da gagarinita inicial ser mineral geneticamente ligado ao DCM, sua formação e o subseqüente
processo de exsolução devem ter ocorrido em temperatura pouco acima dos 370ºC. No caso de origem
magmática, as temperaturas seriam maiores, mas registra-se que as temperaturas de cristalização do albita granito foram inferiores a 500ºC (Costi 2000).
Segundo Costi (2000), os elevados teores de Fe2O3
dos feldspatos e micas tetraferríferas litiníferas indicam
que o albita granito cristalizou sob condições de fO2 relativamente elevada. O processo de columbitização de
pirocloro magmático pelo fluido formador do DCM, mesmo na sua porção inferior, também ocorreu em condições
parcialmente oxidantes. Portanto, a cristalização da
gagarinita inicial ocorreu na presença simultânea dos
cátions Eu+2 e Eu+3. Por outro lado, considerando que
eventuais modificações de parâmetros, como pH e
fugacidade de oxigênio do meio externo, não tiveram influência no interior dos cristais de gagarinita quando da
exsolução, a razão Eu+2/Eu+3 do sistema representado
pelas 3 fases minerais em conjunto não foi modificada.
A composição de gagarinita antes da exsolução foi
estimada somando-se proporcionalmente as composições
das fases hospedeira e hóspede (74,22% e 25,78%, respectivamente). Ela difere bastante de gagarinita descrita
por Voronkov et al. (1962), que não contém ETR e que é
bem mais rica em Na e Ca. Em relação às demais ocorrências de gagarinita, apresenta importante característica comum a todas que é a presença significativa dos
cátions Na, Ca, ETR e Y, sendo este último elemento abundante em todas os exemplares descritos. Por seu conteúdo em Ca ser significativamente maior do que o de Na
(razão Na/Ca em torno de 0,5), assemelha-se à descrita
por Hughes e Drexler (1994), mas distingue-se das demais, nas quais Ca e Na ocorrem em proporções iguais
ou este último elemento é bem mais abundante. Por outro
lado, destaca-se (a) por ser a mais rica em ETR; (b) por
ter o maior somatório de (Y + ETR); (c) por ser a única
com razão Y/ETR próxima a 1; e (d) pelo baixo conteúdo
de (Na + Ca), que parece contrabalançar o enriquecimento em ETR.
Quanto à distribuição dos ETR, a gagarinita inicial
destaca-se por conter simultaneamente conteúdos altos
de ETRL e ETRP, contrastando bastante com a gagarinita

de Hughes e Drexler (1994), que contém praticamente
apenas ETRP. A gagarinita de Stepanov e Severov (1961)
tem conteúdos significativos de Nd e Sm, na mesma ordem de grandeza da gagarinita inicial, mas possui concentrações de La e Ce (especialmente este último elemento) bem menores, de modo que seu conteúdo total de
ETRL é bem inferior ao da gagarinita inicial.
A composição da gagarinita hospedeira difere da
gagarinita inicial apenas pela ausência quase total de
ETRL. Esta modificação a torna uma gagarinita de composição bastante similar às demais da literatura (exceto
pela gagarinita sem ETR de Voronkov et al. 1962),
notadamente pelo conteúdo de ETR e razão Y/ETR na
mesma ordem de grandeza das demais.
A origem do processo pode ser aventada a partir da
comparação entre os padrões de ETR das 3 fases minerais (gagarinita inicial, gagarinita hospedeira e fase
exsolvida). A gagarinita inicial apresenta espectro de ETR
(Figura 46) bastante plano, com anomalia negativa de
európio, semelhantemente ao espectro de ETR do AGN.
Embora não se disponha de dados experimentais sobre o
comportamento dos ETR em gagarinita, parece possível
que, nas condições de formação da gagarinita inicial, este
mineral seja um amplificador linear da composição de ETR
do fluido a partir do qual se formou, como ocorre com
fluorita (Marchand et al. 1976).
A figura 46 ilustra a notável repartição dos ETR entre
as três fases minerais. O espectro plano da gagarinita
inicial contrasta com o fracionamento dos ETRL da
gagarinita hospedeira. Nesta, ocorre enriquecimento contínuo de La para Sm, cujos raios iônicos decrescem neste
mesmo sentido. Por outro lado, observa-se que este último elemento é o balizador do processo, estando presente
em iguais proporções nas 3 fases em questão. Conseqüentemente, acredita-se que um possível abaixamento
da temperatura após a formação da gagarinita inicial tenha ocasionado a desestabilização da estrutura cristalina
que exsolveu seletivamente os cátions do sítio IX maiores do que Sm. Este processo resultou na formação de
uma fase exsolvida enriquecida em ETRL (de La a Nd)
e, conseqüentemente, de uma fase hospedeira
empobrecida nestes mesmos elementos. Neste processo
quantidades mínimas de ETRP foram mobilizadas para a
fase exsolvida. Observa-se na figura 46 que Eu não seguiu o comportamento dos demais ETR de raios iônicos
menores do que Sm, delineando-se possível anomalia positiva na fase exsolvida e acentuação da anomalia negativa de Eu na gagarinita hospedeira em relação à gagarinita
inicial. Este comportamento de Eu distinto dos demais ETR
pode estar relacionado à presença simultânea dos cátions
Eu+2 e Eu+3. Os baixos conteúdos de Eu não permitem
aprofundar a discussão do significado das anomalias.
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A gagarinita inicial de Pitinga formou-se anteriormente à criolita do DCM. Não foi possível, entretanto, precisar em que estágio exato da evolução do albita granito
ela se formou. Pode ser mineral magmático, da fase
pegmatóide ou representar mineral precoce já do estágio
de formação do DCM. Pela sua distribuição, as duas últimas possibilidades seriam as mais prováveis. Considerando-se que sua característica principal é o alto conteúdo de ETRL, a gagarinita da literatura à qual ela mais se
assemelha também ocorre em granitos albitizados, associada em veios de quartzo-microclínio. Em Pitinga, esta
paragênese é mais típica da auréola pegmatóide do DCM.
O único fluoreto que tem composição química semelhante à da fase exsolvida é a fluocerita. Assim, o cálculo
da fórmula estrutural da fase exsolvida foi efetuado na
base do somatório de cátions igual a 1 (Tabela 13). A
variação da fórmula estrutural da fase exsolvida assim
calculada é:
Ce0,53-0,66 La0,09-0,26 Nd0,08-0,26 Sm0,01-0,04 Eu0,01Y0-0,03 F3,3-4,14
Comparativamente a fluocerita da literatura, a composição da fase exsolvida é similar à descrita por Clark
(1993) (apud Minerology Database) cuja fórmula é
Ce0,9La0,1F3. As demais fórmulas definidas para fluocerita
distinguem-se bastante. Algumas contêm muito mais La,
do que Ce, como LaF3 (Maximov & Schulz 1985; Zalkin
& Templeton 1985, apud Mincryst) ou La0,9Ce0,1F3 (Clark
1993, apud Minerology Database). Outras contêm quantidade significativa de Gd ou Sr, como Gd0,8Ca0,2F2,8
(Ostrochenko et al. 1985, apud Mincryst) e
La0,85Sr0,15F2,85 (Radaev et al. 1991, apud Mincryst), ou
não contém La, como CeF 3 (Wyckoff 1964, apud
Mincryst). Comparando com fluocerita de diferentes procedências descritas por Styles & Young (1983), verificase que os conteúdos de ETR da fase exsolvida situam-se
dentro dos intervalos mínimo e máximo já quantificados,
porém sua composição não é idêntica a nenhum caso.
Por outro lado, as composições de fluocerita são todas
diferentes entre si.
Do ponto de vista da estrutura do mineral, observa-se
que, embora as constantes paramétricas calculadas para
gagarinita sejam semelhantes às obtidas por Voronkov et
al. (1962) e Kabalov et al. (1993) (apud Mincryst) e
Hugues & Drexler (1994), nas análises por DRX não
apareceu qualquer pico de fluocerita, o que deveria ocorrer, considerando a existência de cerca de 25% de fase
exsolvida na amostra. Conseqüentemente, não se pode
aqui definir que a fase exsolvida seja fluocerita, pois não
tem a estrutura deste mineral. Por outro lado, há que se
considerar que os parâmetros cristalográficos calculados
para gagarinita, provavelmente não correspondam exclusivamente a este mineral, pois as posições dos picos de

DRX, bem como a largura e meia altura, que são variáveis consideradas pelo programa utilizado para este tipo
de cálculo, podem ter sido levemente modificadas por influência da presença da fase exsolvida. Finalmente, a
possibilidade da fase exsolvida ter estrutura semelhante
à de gagarinita é problemática por serem compostos com
razões cátions/F distintas (1/2 para gagarinita e 1/3 para
a fase exsolvida). Como as propriedades ópticas descritas não são diagnósticas, a questão permanece em aberto
e somente poderá ser definida pelos estudos que serão
subseqüentemente realizados.

IX. WAIMIRITA E ATROARITA
Durante o mapeamento do albita granito, foram encontradas em superfície ocorrências de minerais não reconhecidos macroscopicamente, que foram trazidos pela
equipe para identificação nos laboratórios da UFRGS. Os
estudos por difração de raios X e análises semiquantitativas por EDS em microscópio eletrônico de varredura
(Minuzzi et al. 2003) conduziram à descoberta de dois
novos minerais, sendo propostos os nomes waimirita e
atroarita (etimologias referentes à tribo Waimiri Atroari
da região de Pitinga).
Waimirita (encontrada por O. Minuzzi) ocorre em
vênulas de espessuras centimétricas e comprimento da
ordem de 3 m, que cortam o AGN. Macroscopicamente,

Figura 48  Espectro de energia dispersada (EDS) de
waimirita.

Figura 49  Espectro de energia dispersada (EDS) de
atroarita.
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é branca e maciça. Ao MEV (Figura 20G) observam-se
cristais (≅1µm) formando agregados arredondados. Análise ao MEV caracteriza o mineral como fluoreto de ítrio,
contendo significativas quantidades de ETRP (Figura 48).
A atroarita (encontrada por J. Maximino Ferron) ocorre
em vênulas de espessura milimétrica, como cristais
octaédricos incolores (Figura 20H) em associação com
galena. Análise semiquantitativa (MEV) indica tratar-se
de fluoreto no qual o principal cátion é Al (Figura 49). Os
trabalhos em andamento permitirão refinar as estruturas
e definir as composições químicas e as propriedades físicas destes novos minerais.

X. GEOQUÍMICA ISOTÓPICA
Diversas técnicas isotópicas já foram utilizadas em
estudos no albita granito, como U-Pb em zircão (Fuck et
al. 1993), 207Pb/206Pb SHRIMP em zircão e 40Ar/39Ar
em mica (Lenharo 1998), e Sm-Nd (Costi 2000), buscando estabelecer sua idade e obter indicações de fonte, de
modo que outros caminhos deveriam ser seguidos para
que o projeto trouxesse contribuição nova para a investigação da evolução metalogenética. Em Pitinga ocorre a
mineralização de criolita, um caso muito raro e somente
estudado em Ivigtut onde, entretanto, não ocorrem Sn e
Nb. Por outro lado, estes dois elementos constituem em
Pitinga o único caso mundial em que formam depósitos

econômicos associados numa mesma rocha peralcalina.
Neste sentido, a possibilidade de existirem eventos
metalogenéticos superpostos era uma das principais indagações. Outra possibilidade considerada foi a existência de diferentes fontes para os elementos mineralizados
no albita granito. Petrologicamente, a fonte do albita granito foi discutida com base em dados isotópicos por
Lenharo (op. cit.) e por Costi (op. cit.), ambos utilizando
a sistemática Sm-Nd. Destes trabalhos resultaram 4 hipóteses, nenhuma delas capaz de responder às indagações de cunho metalogenético.
Em conseqüência, o estudo isotópico foi focado nos
minerais de minério e incluiu, adicionalmente ao método
Sm-Nd, o método Pb-Pb visando especialmente a investigação de fonte. Foram efetuadas separações minerais
de criolita e pirocloro e, complementarmente, de gagarinita,
galena e feldspato, além de amostras de rocha total. As
observações petrográficas de controle então efetuadas
não mostraram, nem poderiam fazê-lo, a perda de Pb de
pirocloro associada à columbitização e as baixíssimas
concentrações de ETR em criolita do DCM. Assim, apenas uma amostra de pirocloro e uma de criolita forneceram dados isotópicos. Embora as análises das demais
amostras tenham fornecido informações, os resultados
obtidos são considerados preliminares. Paralelamente foi
efetuado o estudo de isótopos estáveis, utilizando, também, amostras de separações minerais.

Tabela 15  Análises isotópicas Sm-Nd.

Média de + 100 razões isotópicas, 1,0 V de intensidade iônica para o 146Nd e multicoleção com 146Nd no coletor axial. (*) normalização para o 146Nd/
144
Nd= 0,7219 e ajustado para o bias usando o Nd SPEX, com valor sugerido de 143Nd/144Nd= 0,511110 e calibrado contra o Nd La Jolla usando valor
de 143Nd/144Nd de 0,511856. Erro em ppm γNd(t) calculados a 1830 Ma. Spike misto RS-1A. Branco Nd<150 pg, Sm<250 pg. (AGN) albita granito de
núcleo; (Crio DCM) criolita do depósito criolítico maciço.

Tabela 16  Análises isotópicas Pb-Pb.

Média de ± 50 razões isotópicas, 0,5 V de intensidade iônica para 206Pb e multicoleção com 206 no coletor axial. SE (%) = standart error percentual
(1 m ). Ajuste de 0,1% por unidade de massa atômica. Correção do NBS 981 de 1,001% para cada diferença de massa. (AGN) albita granito de núcleo.
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Isótopos radiogênicos
Os resultados obtidos pelo sistema Sm-Nd constam
na tabela 15. As relações isotópicas entre Sm e Nd de
algumas amostras estão muito alteradas e não permitem
definição de idades e de µNd. Isso não é necessariamente um problema, mas indicação de ocorrência de processos fortes de remobilização durante a formação do albita
granito e mineralizações. As idades TDM para rocha total
indicam valores de 1586 Ma e 1529 Ma para as duas
amostras que apresentaram resultados coerentes. Nessas amostras os valores de µNd são de 2,8 e 0,5 calculados para idade U-Pb de 1830 Ma do granito. Os valores
de µNd são compatíveis com sistemas gerados no manto,
com participação subordinada de crosta continental.
Os resultados das análises isotópicas Pb-Pb constam
na tabela 16. A idade do sistema mineralizado foi
estabelecida, utilizando dois conjuntos de amostras, obtendo-se resultados similares. Para o primeiro conjunto
(Figura 50), representado por rocha total, separados de
feldspato, pirocloro e galena, obteve-se idade de 1686 Ma
+110/-170 Ma. Para o segundo conjunto, que considera
apenas amostras de galena e feldspato, obteve-se regressão com idade de 1550 Ma +31/-110 Ma. O sistema
isotópico Pb-Pb indica que há mistura de fontes para a
geração dos minerais e rocha analisados. As indicações
para razões 208Pb/204Pb (Tabela 16) são de fonte profunda relacionada a crosta inferior/manto e de fonte rasa.
As indicações para razões 207Pb/204Pb são de crosta superior para 4 amostras e de crosta inferior/manto para 3
amostras.

Figura 50  Diagrama 207Pb/204Pb vs
total, galena, feldspato e pirocloro.

Pb/204Pb em rocha

206

Isótopos estáveis
Os resultados das análises de δ18O nos minerais
distribuem-se da seguinte forma: feldspato alcalino (6,5;
6,6; 7,3; 7,6 e 7,9); quartzo (8,0; 8,2 e 8,5); albita (6,6 e
7,9). Os valores indicam origem mantélica com contaminação crustal. As duas amostras de galena analisadas forneceram valores de δ34S (CDT) de 0,2 e 1,1, indicando
enxofre de origem mantélica.
A análise simultânea de δ18O e δD num mesmo mineral permite investigar a origem da água presente no magma
formador de albita granito. Para tal finalidade foram utilizadas amostras de mica da auréola pegmatóide, pois sua
formação ocorreu a partir de fluido residual enriquecido
em H2O e ela foi anterior à formação do DCM, que já
teria envolvido a participação de fluidos meteóricos. No
cálculo da composição isotópica da água em equilíbrio
com a mica, utilizou-se os dados de δ18O e δD da mica e
as equações de ONeil & Taylor (1967) e Suzuoki &
Epstein (1976) para temperatura de 450ºC. Em cálculo
semelhante efetuado em mica do depósito de Clímax

Figura 51  Composição isotópica da água calculada a partir de mica da auréola pegmatóide, plotada no diagrama δ18O
vs δD (Rollinson 1993).

(Rollinson 1993) foi considerada temperatura de 500ºC,
que foi aqui reduzida em função do rebaixamento na temperatura de cristalização do sistema albita granito pela
sua riqueza em F. Os resultados (Figura 51) mostram a
predominância de água primária magmática (4 amostras).
Duas amostras apresentam composição isotópica de água
de formação, o que pode estar relacionado à assimilação
de água da encaixante no nível da intrusão, mas a composição isotópica também é compatível com a de água
metamórfica. Uma amostra tem a composição da água
magmática de Cornwall, que é relacionada a granito de
fusão intracrustal (Shepard 1977 in Rollinson 1993), mas
sua composição também seria compatível com a de água
metamórfica.
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Discussão
As datações isotópicas ( 207 Pb/ 206Pb em zircão)
efetuadas por Costi (2000) no granito Madeira forneceram idades coerentes, decrescendo de 1.824 ± 2 Ma
(fácies anfibólio-biotita sienogranito), para 1822 ± 2 Ma
(fácies biotita granito), até 1.818 ± 2 Ma (fácies granito
hipersolvus). O albita granito não foi datado por falta de
zircão de boa qualidade mas, a partir de dados geológicos
e petrológicos, o autor considerou que este tem a mesma
idade do granito hipersolvus. Os demais dados da literatura também evidenciam a dificuldade de datação do albita
granito. A idade 1.834 ± 6 Ma (U-Pb em zircão, Fuck et
al. 1993) é mais antiga do que a fácies mais precoce do
granito Madeira. Lenharo (1998) obteve idades bem mais
jovens: 1.794 ± 19 Ma ( 207Pb/ 206Pb em zircão por
SHRIMP) e 1.782,2 ± 4,6 Ma (40Ar/39Ar em mica). Esta
última representaria a idade do resfriamento abaixo de
300ºC e confirmaria para o albita granito idade de cerca
de 20 Ma mais jovem do que as demais fácies do granito
Madeira, o que corroboraria a possibilidade do albita granito ter origem desvinculada das demais fácies do granito
Madeira, conforme alternativas sugeridas por Lenharo
(op. cit. ) e Costi (op. cit.).
No presente trabalho obteve-se idades ainda mais mais
jovens. Entretanto, idades Sm-Nd nesta rocha extremamente rica em F são problemáticas. Os valores de µNd
encontrados, quando agrupados com os de Costi (2000),
mostram que a perturbação do sistema isotópico Sm-Nd
durante a evolução magmática pode ter sido ainda mais
efetiva do que a diagnosticada por aquele autor, pois o
comportamento extremamente anômalo dos isótopos de
Nd, por ele encontrado em amostra da AGN com textura
fluidal (representativa dos fluidos mais evoluídos), foi aqui
observado em uma das amostras do AGN com textura
porfirítica. O erro encontrado na tentativa de datação pelo
método 207Pb/206Pb é bastante grande. Dentro do erro, a
idade obtida é compatível com aquelas das demais fácies
do granito Madeira ou correlacionável com a Suíte
Intrusiva Abonari. Por outro lado, caso a idade mais jovem venha a ser comprovada em estudos subseqüentes,
ela não poderá ser interpretada como relacionada a evento
(metalogenético) mais jovem, afetando de forma muito
intensa uma rocha mais antiga, pois os dados geológicos
e geoquímicos mostram a relação direta e a evolução praticamente contínua entre o albita granito e suas
mineralizações. Esta idade implicaria correlacionar o albita
granito à Suíte Intrusiva Abonari mas, ressalta-se, os dados obtidos não são suficientemente consistentes para
sustentar esta hipótese que deve continuar a ser
investigada.
Os indicadores 208Pb/204Pb e 207Pb/204Pb sugerem a
participação de fontes mantélica, de crosta profunda e de
crosta rasa. São corroborados pelos dados de isótopos

estáveis. Do ponto de vista metalogenético, o resultado
responde a questão levantada por Costi (2000) ao considerar que uma fonte máfica, com curto tempo de residência crustal, ou uma fonte mantélica não poderiam explicar os altos teores de Sn do albita granito, nem o
comportamento anômalo de alguns de seus elementostraço, quando comparado ao de outras rochas peralcalinas.
São dois os corpos mineralizados em Sn, os granitos Madeira e Água Boa, mas apenas um deles é mineralizado
em Nb, justamente o que tem a mineralização de criolita.
Parece razoável supor, portanto, que F e Nb estejam associados a uma mesma fonte, distinta da fonte de Sn.
Este elemento estaria relacionado a fonte crustal. F e Nb
poderiam estar relacionados a fonte mantélica.

XI. SÍNTESE DOS DADOS E INTERPRETAÇÕES: COMPARAÇÕES COM IVIGTUT E
MODELO GENÉTICO PARA PITINGA
O depósito de Ivigtut é a única referência para comparação com a jazida de criolita de Pitinga. O granito
Ivigtut (1330 + 40 Ma, cf. Goodenough et al. 2000) tem
300m de diâmetro em sua parte apical (Figura 52). É constituído por fácies de topo (granito hipersolvus porfirítico)
que passa em profundidade para o deep granite
(leucogranito a dois feldspatos). O depósito criolítico é

Figura 52  Perfil do stock granítico de Ivigtut e do depósito
criolítico segundo Goodenough et al. (2000).
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circundado por rochas metassomatizadas: greisens, granito de topo metassomatizado, granito de topo albitizado e
deep granite metassomatizado. O depósito criolítico (Figura 53) é dividido em cinco unidades: siderita-criolita,
criolita, fluorita-criolita e fluorita-topázio e siderita-quartzo. Pequenas quantidades de sulfetos de Pb e Zn foram
os únicos coprodutos da exploração de criolita.
Mineralização subeconômica de criolita disseminada, com
albitização associada, ocorre no deep granite na profundidade de 700m (Karup-Moller & Pauly 1979; Bailey 1980;
Bondam 1991).
O modelo genético magmático desenvolvido por Pauly
e colaboradores baseia-se na refusão de parte do granito
muito rica em F, originando corpo de proto-minério, que
evoluiu segregando-se nas 5 diferentes unidades, o que
ocorreu, em parte, devido a uma série de abatimentos. O
modelo metassomático (Blaxland 1976; Goodenough et
al. 2000) baseia-se em estudos isotópicos e de ETR realizados nas rochas encaixantes do depósito. O modelo
descarta qualquer tipo de vínculo entre o granito
encaixante e o fluido mineralizador. Este seria um fluido
carbonatítico, rico em F, originado no manto, praticamente sem contaminação crustal, que, por suas baixas densidade e viscosidade, atravessou rapidamente o corpo
granítico até seu trapeamento na parte superior da
intrusão.
Geologia do depósito de criolita
Evidências texturais no albita granito mostram que parte
da mineralização de criolita disseminada é magmática.
Nesta rocha, com textura magmática e composição química e mineralógica de pegmatito, a alta concentração de
F permitiu, além da formação precoce de criolita, a
superposição de processos tardi a pós-magmáticos aos
quais se relacionam a formação da maior parte do minério de criolita (criolita disseminada hidrotermal e, principalmente, criolita do DCM).
A influência do flúor na cristalização de sistemas
graníticos tem sido avaliada por meio de muitos trabalhos
experimentais. Estudos pioneiros (Tuttle & Bowen 1958;
Wyllie & Tuttle 1961; Kovalenko 1977) evidenciaram o
forte decréscimo na temperatura do liquidus e do solidus
pela ação do flúor. Trabalhos mais recentes (Manning
1981; Pichavant & Manning 1984; Weidner & Martin
1987; Pichavant et al. 1987; London 1989; Xiong et al.
1999) confirmaram este comportamento, bem como o fato
de que os leucogranitos enriquecidos em F e Li também
são afetados por processos tardi a pós-magmáticos, podendo representar o produto final da diferenciação
magmática de granitos contendo alto flúor. Na literatura
internacional, entretanto, criolita disseminada tem sido

Figura 53  Perfil do depósito criolítico de Ivigtut segundo
Pauly & Bailey (1999).

atribuída unicamente a fluidos residuais, não a ambiente
magmático. Em Ivigtut (Blaxland 1976), embora de modo
menos significativo do que em Pitinga, também ocorre
fase de criolita intersticial considerada produto de estágio
residual do fluido que circulou livremente através dos
interstícios do granito amplamente solidificado. Também
nos granitos alcalinos anorogênicos nigerianos portadores de criolita intersticial, esta é considerada produto da
recristalização extensiva de fluidos hidrotermais
pervasivos, ricos em flúor e pertencentes ao estágio tardio (Bowden & Kinnaird 1984). O albita granito representa, portanto, um caso excepcional.
O albita granito intrudiu as demais fácies do corpo,
formando domo. A intrusão foi possivelmente controlada
por estrutura rúptil de direção N-S. A forma dômica implica na existência em profundidade de volume de albita
granito maior do que o considerado no modelo de intrusão
lateral, em forma de folha. A forma dômica permite compreender melhor as grandes concentrações de F, Nb e Sn
na parte apical do corpo, formando o minério magmático,
além da presença de quantidades maiores de fluidos residuais que puderam ascender para formar o DCM.
A forma do DCM assemelha-se a um cogumelo
lenticular, instalado ao longo do eixo central vertical do
AGN em pelo menos 3 níveis. Processos previamente
ocorridos na zona do DCM (albitização e formação da
auréola pegmatóide) atestam que esta zona foi, desde a
consolidação do albita granito, caminho preferencial para
a circulação de fluidos, o que poderia estar relacionado a
reativação da estrutura referida. As modificações na
paragênese do albita granito ligadas a estes processos
criaram locais preferenciais para formação do DCM.
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A relação de contato entre os corpos de criolita e a
encaixante é tipicamente reativa, sugerindo a dissolução
do AGN e conseqüente preenchimento das cavidades pela
massa criolítica. Sugere também que as condições de P e
T foram bastante distintas entre a formação da encaixante
e a formação do DCM. Neste contexto, a formação do
DCM dificilmente poderia ser atribuída aos estágios
magmático (Lenharo 1998) ou pegmatítico (Costi 2000),
pois, nestes estágios, fluidos ricos em F teriam viscosidade muito baixa, não havendo motivo para se concentrarem apenas no eixo central vertical do AGN. Pelas relações texturais, o preenchimento das cavidades iniciou-se
por criolita nucleada, seguida pela caramelo e, finalmente, pela criolita branca, refletindo empobrecimento gradual da solução mineralizante.
Em Ivigtut a associação espacial do depósito de criolita
com um domo granítico é ainda mais estreita do que em
Pitinga. Neste sentido, seria razoável supor para Ivigtut
modelo em que fluidos ascendentes originados do próprio
corpo granítico fossem responsáveis pela formação do
depósito. Entretanto, a hipótese de fluidos ascendentes
só é contemplada no modelo metassomático e, neste, os
autores desvinculam totalmente as origens do depósito e
da rocha encaixante. Em nosso entender, os autores teriam forte argumento adicional, geológico, que não foi utilizado: o fato das composições química e mineralógica do
depósito serem muito contrastantes com a encaixante.
Em Pitinga os corpos de criolita maciça não representam
corpo exótico no albita granito, seja pela localização, forma ou paragênese. Um modelo metassomático como o
de Ivigtut é inaplicável em Pitinga. Em suma, os dados
geológicos apontam para o DCM modelo hidrotermal,
envolvendo fluidos residuais do próprio AGN.
Geoquímica de ETR e Y
Os dados de ETR e Y revelam assinatura geoquímica
que correlaciona intimamente, em termos evolutivos e
metalogenéticos, a mineralização criolítica ao albita granito. Este, em relação às demais fácies do granito Madeira, tem conteúdos de ETR caracterizados por menor
fracionamento dos ETRL, enriquecimento relativo em
ETRP e anomalia negativa de európio mais acentuada.
São características similares àquelas das fácies albitizadas
do granito Ivigtut, mas não permitem definir para o albita
granito e, conseqüentemente, para a mineralização de
criolita, modelo genético magmático ou metassomático.
Por outro lado, o estudo dos ETR em separações minerais demonstrou a formação de criolita (e fluorita) ao longo de estágios sucessivos, desde o magmático até o
hidrotermal mais tardio. No estágio magmático formaram-se criolita disseminada no AGN e fluorita dissemina-

da no AGB. A fluorita apresenta razões ETR/Y e ETRL/
ETRP pouco superiores a 1, semelhantemente ao albita
granito, e tem alta concentração de Y (~1.200ppm), compatível com as ocorrências em pegmatitos graníticos. A
criolita tem razões ETR/Y e ETRL/ETRP menores do
que fluorita atribuídas a diferenças cristaloquímicas. A
criolita disseminada hidrotermal apresenta enriquecimento relativo em ETRL e empobrecimento em Y e a anomalia negativa de Eu tem a mesma intensidade da criolita
magmática, indicando condições de oxi-redução semelhantes. Subseqüentemente, ocoreu a formação do DCM,
em que as 3 gerações de criolita têm anomalia negativa
de Eu menos acentuada (ambiente de formação mais
oxidante), menores concentrações Y e ETR e apresentam enriquecimento relativo em ETRL da criolita nucleada
para a branca. Estas características são atribuídas a abertura do sistema, provavelmente relacionada a reativação
de fraturas, permitindo a instalação de sistema hidrotermal,
o aporte de soluções meteóricas e a conseqüente diluição
progressiva do fluido mineralizante. O contínuo enriquecimento relativo em ETRL, desde a criolita magmática
até a criolita branca, é associado ao empobrecimento do
fluido em ETRP (e Y), pela incorporação preferencial
destes cátions em criolita. Não existem dados de ETR
em criolita de Ivigtut.
Inclusões fluidas
Na criolita do DCM as TH variam, em geral, entre
100ºC e 300ºC, têm forte tendência vertical na Zona
Criolítica Zero (a mais próxima à superfície),
correspondendo a resfriamento de 400ºC a 100ºC e não a
efeito de estrangulamento. As variações refletem alterações nas condições físico-químicas do fluido e não processos posteriores. Dois grupos de salinidade estão presentes, um em torno de 5% peso eq. NaCl (criolita não
maclada e recristalização em criolita maclada) e outro
acima de 10% peso eq. NaCl (criolita maclada). Os resultados em criolita são corroborados pelos resultados
obtidos em quartzo e fluorita do DCM e nos minerais
hidrotermais estudados na encaixante, nos quais os dois
grupos de salinidade também são observados.
Em Ivigtut (Pauly & Bailey 1999) ocorrem IF relacionadas a fluidos hidrotermais, com TH e TF semelhantes
às encontradas em Pitinga. Entretanto, elas têm caráter
nitidamente secundário e são associadas à forte deformação do depósito. As IF relacionadas ao fluido formador do depósito têm TH mais altas (até 555ºC) e são portadoras de CO2. Não obstante a preservação das IF primárias, a gênese do depósito permanece controversa.
A associação de IF, com ampla variação de salinidade
e TH, e com muito pouco ou nenhum CO2, encontrada
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em criolita de Pitinga é característica de eventos pósmagmáticos. A inexistência de inclusões magmáticas ou
de TH mais altas, atribuíveis a ambiente magmático, em
outros minerais do DCM, como quartzo e fluorita, permite afirmar que a formação do depósito ocorreu em ambiente hidrotermal. A ausência de CO2 nas IF pode ser
explicada, no modelo de Lenharo et al. (2003), pela cristalização da rocha ao longo de 3 fases, associada ao fato
de CO2 ter solubilidade muito menor do que a da H2O.
Como CO2 exsolveria antes, em estágios primitivos de
solidificação do magma em profundidades maiores
(Lowerstern 2001; Robb 2005), não é de se esperar sua
presença nas fases fluidas formadas mais tardiamente,
após descompressão em níveis crustais mais rasos. Neste caso, não seria necessária qualquer correção de pressão nos nossos dados microtermométricos, assim como
não teria ocorrido boiling. Em suma, os dados de IF indicam que fluidos hidrotermais salinos residuais do albita
granito, previamente desprovidos de CO2, ascendentes
das partes inferiores do corpo, formaram o DCM e enriqueceram o minério disseminado (formação de criolita
disseminada hidrotermal). Ao longo do processo, o sistema hidrotermal passou a ter caráter convectivo, incorporando fluidos meteóricos re-aquecidos em profundidade,
implicando diluições parciais do fluido mineralizador.
Pirocloro e columbita, zonação do depósito
polimetálico
A mineralização de Nb e Ta do albita granito teve evolução mais complexa do que o anteriormente suposto.
Iniciou-se em ambiente magmático, com a formação de
uma variedade rara, U-Pb-pirocloro, rico em Sn, outro
aspecto composicional incomum, mas coerente com a
presença de cassiterita magmática. Pirocloro primário foi
afetado por columbitização, ocorrendo perda de Pb e enriquecimento em U e Nb, formando uma série passando
por Pb-U-pirocloro, U-pirocloro, até a formação de columbita com altas concentrações de Sn e U (herdadas de
pirocloro) e de Fe3+, e com variação na razão FeO/Fe2O3
espacialmente relacionada ao DCM. Nas variedades de
pirocloro, paralelamente ao empobrecimento em Pb, ocorreu enriquecimento em Ca, F, Ce e Sn e empobrecimento
em Fe. Na subfácies de transição entre AGN e AGB
ocorre inversão nesta evolução relacionada à diminuição
da atividade de flúor no fluido responsável pela columbitização. Os dados caracterizam, portanto, a existência de
zonação mineral no albita granito relacionada a aporte de
fluidos a partir da zona do DCM. Possivelmente, a zonação é ainda mais complexa, devendo incluir a formação
de minerais de U (utilizando o excesso deste elemento
não incorporado em columbita) e de parte da galena.

Em Ivigtut não existe mineralização de Nb e Ta. Observa-se que as 5 unidades constituintes do depósito são
dispostas verticalmente (Figura 52). Parte desta disposição foi relacionada a abatimentos que afetaram o corpo
de protominério. As estruturas dos depósitos de Ivigtut e
Pitinga são, portanto, totalmente distintas. Neste último a
zonação até então reconhecida corresponde à subdivisão
do albita granito em AGN e AGB que, segundo Costi (2000),
é relacionada ao autometassomatismo do primeiro por fuidos residuais, com forte oxidação associada. É possível
que parte das diferenças nas paragêneses do AGN e AGB
se devem ao fluido formador do DCM e aos gradientes
geoquímicos, como a diminuição gradual da atividade de F
(e outros elementos), adquiridos pela formação do DCM
e de minerais hidrotermais disseminados no AGN, implicando em composição já bastante modificada quando de
seu aporte na borda do albita granito.
Y-GAGARINITA
Antes da exsolução, o sistema mineral formava uma
solução sólida na qual as principais substituições eram
regidas pela equação o + 2ETR3+ ⇔ Na+ + Ca2+ + Y3+.
Formou-se, assim, Y-gagarinita inicial excepcionalmente
rica em ETRL, cátions relativamente grandes, cuja presença foi compensada por vacâncias no sítio de coordenação VI. Este mineral apresentava razões ETRL/ETRP
e Y/ETR muito próximas daquelas do ambiente
magmático, sugerindo que, a temperaturas mais altas, ele
se comporta como amplificador linear da composição de
ETR do fluido, semelhantemente à fluorita. A diminuição
da temperatura desestabilizou a estrutura da Y-gagarinita
inicial que exsolveu os cátions de ETR de raio iônico maior
do que o do Sm. A gagarinita hospedeira preservou praticamente todos os conteúdos de Y, ETRP (com exceção
do Sm que se repartiu entre ela e a fase exsolvida) e Na
(e Ca), constituindo estrutura estável, menos afetada por
vacâncias e com balanço de cargas mais equilibrado. A
fase exsolvida é um fluoreto com razão cátions/flúor=1/
3, essencialmente constituído por Ce e La, correspondendo
a composição de fluocerita. Sua estrutura não pôde ser
determinada: picos de fluocerita não foram identificados
e estrutura semelhante à de gagarinita (razão cátions/
flúor= 1/2) parece pouco provável.
Entre os minerais que tiveram suas composições
estudadas em detalhe no presente trabalho, Y-gagarinita
é o único que teria sido formado na fase pegmatítica da
evolução do albita granito, representada na zona do DCM
pela auréola pegmatóide. A ausência de fluorita nesta zona
pode ser devida ao fato de Y-gagarinita (que em Pitinga
apresenta relação Na/Ca das mais baixas da literatura)
ter incorporado as pequenas quantidades de Ca
disponíveis.
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Geoquímica isotópica
Os sistemas isotópicos Sm-Nd e 208Pb-Pb 207 foram
utilizados como tentativa de estabelecer idade e fontes
do sistema albita granito-mineralização. Os resultados
do primeiro sistema indicam fortes evidências de
remobilização, com relações isotópicas entre Sm e Nd
fortemente alteradas. Nas amostras de rocha total que
apresentaram resultados coerentes, obteve-se idades
TDM de 1.586 Ma e 1.529 Ma e valores de µNd(t) de
2,8 e 0,5, compatíveis com sistemas gerados no manto, com participação subordinada de crosta continental. O sistema isotópico 208Pb- 207Pb forneceu idade de
1686 Ma +110/-170 Ma. Dentro do erro, a idade obtida
pode ser equivalente àquelas das demais fácies do granito Madeira ou ser correlacionável à da Suíte Intrusiva
Abonari. Considera-se aqui que esta última possibilidade só pode ser assumida se vier a ser comprovada
por estudos adicionais. O sistema isotópico 208Pb/207Pb
indicou o envolvimento de fontes mantélica, crustal
profunda e crustal rasa. A distribuição das
mineralizações nos corpos Madeira (F, Nb e Sn) e Água
Boa (Sn), associada à identificação de diferentes fontes, permite supor que F e Nb se relacionam a uma
mesma fonte, possivelmente mantélica, enquanto Sn
se relaciona a uma fonte crustal.
Em Ivigtut, estudos de isótopos radiogênicos foram
realizados apenas nas encaixantes, comparando amostras afetadas pela mineralização com amostras inalteradas,
além de outras rochas da área. Para Goodenough et al.
(2000), os valores de µNd, entre 3,6 e 2,9, do granito
Ivigtut inalterado indicam que é produto de fonte mantélica
com mistura de material crustal fundido. Blaxland (1976),
com base em dados do sistema Rb-Sr, propôs que o depósito criolítico foi formado quando as fusões residuais
peralcalinas do granito em resfriamento foram misturadas com fluidos hidrotermais ricos em F, ascendentes, que
penetraram no granito. Goodenough et al. (op. cit.) observaram heterogeneidade nos valores de µNd (3,0 a
+0,7) no granito alterado, atribuída ao processo de
metassomatismo, e concluiram ser este ligado a fluidos
primitivos, derivados do manto, com valores positivos altos de µNd, que atravessaram a crosta rapidamente, sem
serem contaminados. Os fluidos eram ricos em F e CO2
(o que explicaria os importantes conteúdos de carbonato
no depósito) e derivados da mesma fonte dos carbonatitos
e lamprófiros existentes na região, como indicam os estudos de isótopos estáveis (C e O) nestas rochas e em
siderita do depósito.
A hipótese de fluidos externos ricos em F terem se
misturado a fluidos residuais de granito em processo de
consolidação não pode ser aplicada em Pitinga, onde o
albita granito é portador de criolita magmática e sua

paragênese apresenta inversões que demonstram excepcional riqueza neste elemento desde o ambiente
magmático. Além disso, seriam esperados na encaixante
(demais fácies do granito Madeira) importantes efeitos
metassomáticos que, comparativamente a Ivigtut, são praticamente inexistentes em Pitinga. Por outro lado, no caso
de Pitinga, a mistura poderia ter ocorrido a grande profundidade, no nível da fonte crustal, onde o fluido mantélico
portador de F (e Nb) se incorporaria ao magma crustal
portador do Sn. A associação F e Nb sugere que o fluido
seria mantélico. No caso de Pitinga, tendo a mistura ocorrido a grande profundidade, o CO2 poderia ser perdido
durante a ascensão do magma (vide estudo de inclusões
fluidas), o que explicaria a pobreza em carbonato, enquanto o Nb permaneceria no magma enriquecido em F.

XII. IMPLICAÇÕES PARA A PROSPECÇÃO
Em Pitinga, independentemente do modelo petrogenético adotado para explicar a formação do magma e a
riqueza deste em F, existe o consenso de que o albita
granito já era enriquecido em F em profundidade. Portanto, corpos de albita granito semelhantes ao da serra do
Madeira, e relacionados à ascensão deste, podem existir
sub-aflorantes nas proximidades da serra, em domínios
do Grupo Iricoumé, assim como outras câmaras magmáticas de igual evolução podem ter propiciado a formação
de corpos de albita granito em áreas mais distantes.
O primeiro critério a ser considerado na prospecção
de criolita é, evidentemente, a associação com corpos de
albita granito, cuja prospecção, por sua vez, tem entre
seus critérios a associação com as demais rochas da Suíte Intrusiva Madeira. Os critérios de prospecção destes
corpos graníticos serão enfocados pela equipe do Alvo
Estanho. Por outro lado, o modelo genético constatado
para o DCM abre a possibilidade de existirem, em rochas
do Grupo Iricoumé ou em granitos Mapuera, depósitos
hidrotermais de criolita relacionados a corpo de albita granito subjacente. Os critérios a serem considerados na
prospecção de depósitos deste tipo são:
1. em escala regional, o depósito estaria possivelmente associado a lineamentos de direção NESW (orientação preferencial de corpos Madeira);
2. na escala de depósito, a mineralização estaria possivelmente associada a estruturas rúpteis de direção N-S (orientação do albita granito); estas
possivelvente poderiam ser identificadas como
morfo-estruturas em imagens LANDSAT;
3. as estruturas N-S teriam forte alteração
hidrotermal associada, possivelmente identificável,
mais especialmente em granito Mapuera, por tratamento de dados orbitais com o apoio integrado
de dados de espectrorradiometria;
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4.

sítios de intersecção de lineamento NE-SW com
estruturas menores N-S seriam locais favoráveis
à formação do depósito;
5. depósito em granito Mapuera poderia ser associado a brechas de falha, ser constituído por
stockworks ou ter morfologia filoneana;
6. depósitos associados a rochas do Grupo Iricoumé
poderiam ter forte caráter stratabound;
7. A depósito de grande porte poderia estar associada anomalia gravimétrica (existente em Ivigtut,
mas ainda não testada em Pitinga);
8. depósitos aflorantes corresponderiam a áreas de
relevo rebaixado;
9. anomalias geoquímicas de F seriam encontradas
nos cursos dágua que drenam o depósito;
10. aluviões associados apresentariam concentrações
anômalas de zircão;
11. as rochas encaixantes afetadas pela mineralização
poderiam ter seus padrões de ETR modificados,
adquirindo formas mais planas e enriquecimento
relativo em ETRP e apresentarem concentrações
anômalas em F, Zr e Rb;
12. amostras de solo apresentariam anomalias destes
mesmos elementos.
O potencial prospectivo do distrito mineiro de Pitinga
não se resume aos corpos da Suíte Madeira. O conhecimento geológico acumulado ao longo das últimas três décadas, notadamente pela CPRM, UFPA e por geólogos
da Mineração Taboca, mostra a presença de sucessivas
manifestações magmáticas que conferem grande potencial ao distrito.
O projeto contribuiu para o conhecimento da geologia
do Grupo Iricoumé e da Suíte Madeira. O volume expressivo de rochas vulcânicas efusivas e piroclásticas e
os corpos graníticos epizonais associados são compatíveis com um complexo de caldeiras no primeiro. A geração do Grupo Iricoumé impôs à área anomalias geotermais que provavelmente persistiram durante muito tempo
e que devem ter potencializado fenômenos de natureza
hidrotermal, cujas conseqüências do ponto de vista prospectivo não foram ainda estudadas. Esse ambientes são
em geral vinculados a zonas extensionais com afinamento crustal progressivo acompanhado de maior participação de calor e magmas mantélicos. O contexto permite
explicar a origem do magmatismo do tipo A que gerou
rochas metaluminosas a peraluminosas, que foram sucedidos por litotipos peralcalinos, como o granito Europa.
Os estudos regionais levaram à identificação de um
novo prospecto, o granito Alto Pitinga. A rocha granítica
apresenta padrão de ETR plano, com enriquecimento relativo em ETRP. Apresenta também anomalia de Ta e
uma importante anomalia de Rb. Análises
hidrogeoquímicas apresentaram anomalia de F proveni-

ente deste corpo que se enquadra, portanto, em diversos
dos critérios prospectivos acima listados. Adicionalmente, o projeto identificou anomalias de F e metais em rochas vulcânicas adjacentes aos granitos Bom Futuro Norte
e Madeira. As investigações efetuadas nas áreas anômalas em Ta e Nb no granito Europa permitiram relacionálas a variações de fácies da rocha granítica.

XIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Modelo do depósito
Do ponto de vista petrológico, o albita granito é rocha
peralcalina especial: as composições química e
mineralógica são equivalentes às de pegmatitos, mas a
textura é tipicamente a de rocha magmática. Uma característica adicional o torna um caso único no mundo: o teor
de F com média de 6% em peso (Lenharo 1998). Do
ponto de vista metalogenético, o albita granito representa
dois casos únicos: é uma rocha peralcalina portadora simultaneamente de mineralização econômica de Sn e Nb;
é a única rocha-minério de criolita no mundo. Além disso,
contém o segundo (e não existe o terceiro) caso conhecido mundialmente de depósito de criolita maciça.
Não obstante as originalidades da rocha e do depósito
polimetálico, o modelo genético é extremamente simples.
Não seria exagerado dizer que a evolução encontrada no
depósito é exatamente a que se poderia esperar após o
posicionamento de um magma com a composição química do albita granito. Entretanto, não existindo na literatura modelos que demonstrem como seria esta evolução
esperada, o caminho percorrido até se chegar a tal afirmativa foi bastante longo. Três eram as questões fundamentais a serem respondidas.
A primeira questão referia-se à presença dos três minérios (Sn, Nb e F). Seriam eles singenéticos ou o resultado de eventos superpostos? Uma resposta clara foi obtida com dados texturais, indicando o caráter magmático
de cassiterita, U-Pb-pirocloro e parte da criolita disseminada.. Ela foi confirmada pelos dados de química mineral
destes dois últimos minerais e corroborou estudos anteriores.
A segunda pergunta referia-se ao posicionamento da
formação do depósito criolítico maciço (e maior parte da
criolita disseminada) na evolução do albita granito. Os
dados geológicos apontaram diretamente para formação
em estágio hidrotermal, comprovada pelos dados de inclusões fluidas e corroborada pelos dados de geoquímica
de ETR e Y em criolita, fluorita e Y-gagarinita, que permitiram seguir passo a passo a evolução geoquímica dos
sucessivos estágios.
A terceira questão referia-se ao entendimento das relações espaciais, em diferentes escalas: do albita granito

546

Caracterização de Depósitos Minerais em Distritos Mineiros da Amazônia

em relação às demais fácies do granito Madeira; entre as
subfácies AGN e AGB; e a zonação do depósito
polimetálico. A forma dômica verificada para o albita granito permite melhor compreensão destes aspectos, pois
implica na presença de maiores volumes de fluidos residuais. Assim, sua ascensão principalmente pela zona central do AGN e seu envolvimento subseqüente em circuito
convectivo podem explicar as zonações das paragêneses
tardias e das secundárias, incluindo-se aí aquelas ligadas
ao processo de columbitização, assim como parte das diferenças entre AGN e AGB. Entretanto, o conhecimento
pleno da distribuição dos minerais (e suas variações
composicionais) na escala do albita granito ainda está distante. Alcançá-lo acarretará novas perspectivas para a
otimização da lavra e beneficiamento do minério e, principalmente, dos seus co-produtos e sub-produtos. Esta é
a principal recomendação do projeto à mineradora.
O caráter polimetálico do depósito: modelo
metalogenético vs modelo petrogenético
A discussão que permanece em aberto é a origem do
magma do albita granito. Embora investigá-la não tenha
sido o enfoque do presente estudo, algumas considerações finais fazem-se necessárias. Do ponto de vista
metalogenético e considerando a classificação dos granitos portadores de metais raros (Pollard 1992), o albita
granito enquadra-se entre os Nb(-Zr-ETR) granitos. Estes podem ser granitos peralcalinos, caracterizados por
presença de piroxênio e/ou anfibólio sódicos, altos valores de Na2O+K2O, Fe, F, Nb, Zr, ETR, baixa razão Ta/
Nb, e por terem pirocloro como principal mineral de minério, e granitos metaluminosos a peraluminosos. Estes
últimos são caracterizados por Fe-Li-micas, altas concentrações de Rb, F, Sn, baixos valores de CaO, Ba, Sr, Eu e
Ta/Nb e por terem columbita e cassiterita como principais minerais de minério. O albita granito reúne todas,
sem exceção, as características metalogenéticas e

mineralógicas que tipificam os dois casos. Mistura de dois
magmas com tais características não explicaria, entretanto, a excepcional riqueza do albita granito em F e, conseqüentemente, a presença da mineralização de criolita.
Haveria que se incluir um terceiro componente representado pelo aporte de fluido externo rico em F. Um modelo
com 3 componentes exige uma coincidência temporal e
espacial de processos muito grande, mas esta não seria
incompatível com a excepcionalidade do caso de Pitinga.
Um modelo com dois componentes poderia ser aventado a partir de uma das hipóteses apresentadas por Costi
(2000): as quatro fácies do granito Madeira seriam
comagmáticas; seus contrastes seriam devidos ao extremo enriquecimento em F e outros elementos capazes de
causar a despolimerização e acentuada redução de viscosidade dos líquidos graníticos residuais, bem como a
inversão do trend de evolução magmática de
metaluminoso-peraluminoso com sílica crescente para
peralcalino com sílica decrescente. Neste modelo, o autor não considerou a possibilidade do aporte externo de F.
Incluir neste modelo de Costi (op. cit.) o aporte externo
de F representa uma hipótese a ser investigada em trabalhos subseqüentes.
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