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RESUMO 

Rochas carbonáticas hospedando cobre, prata e mercúrio definem o depósito de 

Gortdrum, o mais incomum e, em alguns aspectos, o mais interessante de todos os 

depósitos do carbonífero Irlandês. Localizado no Condado de Tipperary, Gortdrum 

ocorre nas rochas do Carbonífero Inferior de uma plataforma marinha rasa que se 

manteve estável até o Chadian (~340 Ma) quando houve um vulcanismo de grande 

escala na região de Limerick, a oeste, composto por rochas basálticas, relacionado com 

os diques no centro do depósito. A falha principal, chamada de Falha Gortdrum, é uma 

strike-slip de orientação ENE mergulhando 75º para NW, seccionando o corpo 

mineralizado em múltiplas cunhas e colocando em contato os arenitos devonianos com 

os calcários carboníferos chegando até ~120 m de profundidade. Essa falha divide o 

depósito em duas partes: (a) a zona principal de minério, Gortdrum Central, onde o corpo 

está hospedado entre falhas e próximo a um dique basáltico hidrotermalizado; e (b) 

Gortdrum Leste, que apesar de considerado não econômico durante atividades de 

exploração, representa um corpo stratabound, hospedado em calcários dolomitizados e 

brechas vulcânicas entre cunhas estreitas. Com base na caracterização mineralógica e 

análise química de rocha-total, este trabalho sugere algumas implicações para os 

produtos da percolação de fluidos mineralizadores e a consequente assinatura dessas 

rochas. A deposição dos sulfetos ocorreu nos calcários das unidades Lower Pale 

Limestone, Dark Limestone e no evento de brechamento ígneo ao longo de Gortdrum. 

No entanto, em escala de depósito, Gortdrum não parece conformar apropriadamente 

como stratabound porque o envelope de minério é hospedado por um sistema de 

estruturas verticais que cortam o acamamento sedimentar. A distribuição metálica de Cu, 

Ag, Hg e As ao longo de falhas sugere que esses fluidos percolaram ao longo dessas 

descontinuidades relacionando reação de fluidos hidrotermais nas rochas carbonáticas 

e mistura de fluidos meteóricos com os fluidos quentes metalíferos. Em termos 

paragenéticos, os primeiros sulfetos a serem depositados são a bornita e a calcocita com 

abundante calcopirita ocorrendo logo acima dos arenitos devonianos. Na transição para 

os carbonatos sobrepostos, depositou-se tennantita seguida da calcopirita, e numa fase 

final é precipitada principalmente sob a forma de cinábrio. Apesar da ausência de 

minerais de Pb e Zn, Gortdrum assemelha-se a depósitos Irish-type pois também são 

formados por fluidos metalíferos de moderada salinidade, levemente ácido e pobre em 

enxofre em baixas temperaturas, associado com atividade ígnea e alguma evidência de 

falhamentos pós-mineralização numa mesma bacia. Portanto, o sistema atuante na 

região de Tipperary possui um componente de alto Cu-Ag, que gerou pequenos 

depósitos como Gortdrum, Mallow e Aherlow, enquanto o resto da Irlanda possui um 

componente de baixo Cu-Ag mais significativo em termos econômicos, evidenciado pela 

quantidade de depósitos ricos em Zn e Pb na província. O potencial para grandes 

volumes de cobre ainda permanece desconhecido. 

PALAVRAS-CHAVE: DEPÓSITO DE COBRE E PRATA, ROCHAS CARBONÁTICAS, 

IRISH-TYPE, MERCÚRIO 

 



 

vi 
 

ABSTRACT 

Gortdrum deposit is defined by copper, silver, and mercury ore hosted in limestone, being 
the most unusual and in some ways the most interesting of all the deposits of the 
Carboniferous in Ireland. Located in the County of Tipperary, the deposits occur in the 
Lower Carboniferous rocks of a shallow marine shelf that remained stable until the 
Chadian (~ 340 Ma) when there was a large-scale volcanism in the Limerick region to the 
west, composed of basaltic rocks and related dykes in the center of the deposit. The main 

fault, Gortdrum Fault, is an ENE-oriented strike-slip with dip to 75º NW, sectioning the 
body in multiple wedges and disposing the Devonian sandstones in contact with 
Carboniferous limestones, reaching up to ~120 m depth. This fault divides the deposit 
into two parts: (a) the main ore zone, Central Gortdrum, where the body is between faults 
and next to a hydrothermal basaltic dyke; and (b) Gortdrum East, which, although 
considered non-economic during exploration, represents a stratabound body hosted in 
dolomitized limestones and igneous breccias between narrow wedges. Based on the 
mineralogical characterization and geochemical analysis of whole-rock, this work 
suggests some implications for the percolation products of orefluids and the consequent 
signature of these rocks. The deposition of sulfides occurred in the rocks of Lower Pale 
Limestone, Dark Limestone and in the igneous breccia event along Gortdrum. However, 
at the deposit scale, Gortdrum does not seem to conform properly as stratabound 
because the ore envelope is hosted by a system of vertical structures that cut the 
sedimentary bedding above. The metallic distribution of Cu, Ag, Hg and As along faults 
suggests that these fluids percolated in these discontinuities, relating the reaction of 
hydrothermal fluids in the carbonaceous rocks and the mixing of meteoric fluids with hot 
metalliferous fluids. In paragenetic terms, the first sulphides to be deposited are bornite 
and chalcocite with abundant chalcopyrite occurring just above the Devonian sandstones.  
In the transition to the carbonates overlaid, occurs tennantite followed by the chalcopyrite, 
and in a final phase is precipitated principally in the form of cinnabar. Despite the absence 
of Pb and Zn minerals, Gortdrum resemblance to the Irish-type deposits because they 
are also formed by moderately salinity, slightly acidic and low-sulphur low-temperature 
ore fluids associated with igneous activity and some evidence of post-failure -
mineralization in the same basin. Therefore, the system operating in the Tipperary region 
has a high Cu-Ag component, which generated small deposits such as Gortdrum, Mallow 
and Aherlow, while the rest of Ireland has a more economically significant Cu-Ag 
component, as evidenced by the number of deposits rich in Zn and Pb in the province. 
The potential for large volumes of copper remains unknown. 

 

Keywords: Cooper and silver, limestone, Irish-type, mercury 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O depósito de Gortdrum é o mais incomum e em alguns aspectos o mais 

relevante de todos os depósitos de cobre e prata do carbonífero Irlandês. Localizado 

no Condado de Tipperary, no sudoeste da Irlanda, Gortdrum ocorre nas rochas do 

Carbonífero Inferior, inserido no contexto de uma das mais importantes províncias de 

Zn-Pb do mundo, a Irish Orefield (Figura 1.1). Segundo Steed (1987), o depósito de 

Gortdrum foi descoberto em 1963 e foi descrito como um depósito de Cu-Ag contendo 

uma zona enriquecida em cobre, que em 1966, foi estimado com 3,8 Mt de minério 

contendo 1,19% de Cu e 25,1 g/t de Ag, com concentrações substanciais de Hg, As, 

Sb e U. Agora exauridos os recursos, a produção total ao longo da vida útil da mina é 

estimada em 34.737 toneladas de Cu, 82,8 toneladas de Ag e 16,9 toneladas de Hg. 

  

A exploração de cobre é essencial devido à grandes diversificações em sua 

utilização e aplicação para o desenvolvimento industrial e econômico de um país. O 

cobre usualmente segue modelos metalogenéticos que, segundo Biondi (2003), são 

modelos base que resume a ocorrência e formação de um depósito mineral. Como a 

mineralização em cobre do depósito de Gortdrum carece de conhecimentos atuais, 

busca-se melhor compreendê-la para auxiliar em futuras pesquisas dessa rara 

ocorrência em ambientes correlatos. Com isso, a aplicação de um completo estudo e 

Figura 1.1  - Mapa geológico simplificado e localização dos depósitos ativos e inativos próximos à 
Gortdrum, no centro-sul da Irlanda (Adaptado de Gagnevin et al., 2014). 
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maior detalhamento petrográfico e a relação paragenética dos minérios é o início para 

entendimento da gênese de qualquer depósito mineral, de forma a conhecer e detalhar 

o corpo de minério, em conjunto com um aprofundamento de dados químicos em rocha-

total para correlações dos eventos hidrotermais e fluidos mineralizadores.   

1.1 Justificativa e objetivo 

A Irlanda possui muitos depósitos do tipo Zn-Pb-(Ba) Irish-type tendo o zinco 

como principal produto. Esses depósitos em suma são epigenéticos, incluindo uma 

morfologia stratiform-stratabound, como produto da migração de fluidos em escala 

regional de soluções aquosas salinas quentes (salmouras) dentro de sequências em 

plataformas carbonáticas marinhas (Wilkinson, 2014). O depósito de Cu-Ag de 

Gortdrum está inserido na Província Limerick, uma das mais importantes da Irlanda. 

Encontra-se hospedado em uma plataforma carbonática com colocação de diques 

máficos hidrotermalmente alterados (Steed, 1987). Gortdrum foi explorada na década 

de 70 pela Gortdrum Mines Ltd. e desde os anos 80 não se obteve mais estudos 

referente a este tipo de ocorrência. Apesar das minas de Zn-Pb do Irish Midlands serem 

amplamente conhecidas, não se sabe o papel que o cobre e a prata possuem dentro 

desse sistema do Irish-type e, de forma igualmente importante, qual o potencial para 

jazimentos de cobre que tenham tamanho equivalente aos de zinco e chumbo.   

O objetivo deste trabalho é avançar no entendimento dos processos de 

formação metalogenética para entender como um depósito rico em cobre e prata como 

Gortdrum se formou em um mesmo ambiente de depósitos de zinco e chumbo. Esse 

detalhamento pode contribuir para esforços de pesquisa mineral em território nacional 

para avaliar potenciais alvos de exploração de cobre próximo a depósitos semelhantes. 

Deve-se primeiramente reconhecer as texturas e associações mineralógicas 

em microscopia e comparar com os dados litogeoquímicos do depósito, caracterizando 

também quimicamente as rochas hospedeiras da mineralização e suas encaixantes 

com base nas amostras de 2 furos de sondagem disponíveis. As perguntas preliminares 

que devem ser feitas são: a) Qual a sequência paragenética em Gortdrum? b) 

Confrontando a petrologia com a química de rocha total, quais são as possíveis 

conclusões? c) Que tipo de fluidos mineralizadores fizeram parte da deposição e em 

quais condições? d) Qual a geometria do corpo de minério?  e) Qual modelo 

metalogenético pode ser melhor aplicado à Gortdrum? 
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1 Geologia Regional 

 

A história evolutiva das rochas irlandesas inicia-se com a deformação do 

embasamento pré-devoniano caracterizado por terrenos acrescionários de rochas 

vulcanosedimentares e metassedimentares falhadas e dobradas, que registram a 

abertura e fechamento no Siluriano do oceano Iapetus durante a deformação e 

metamorfismo ocasionados pela Orogenia Caledoniana (Phillips & Sevastopulo, 1986). 

Essas rochas do embasamento foram recobertas com sedimentos clásticos 

continentais e marinhos originando a Bacia de Munster, com uma transgressão 

progressiva no início do Devoniano Superior, conforme Andrew (1992), resultante da 

incursão marinha para norte e subsidência da porção sul durante o Carbonífero Inferior. 

Estas sucessões marinhas recobrem camadas devonianas de arenitos finos a médio 

avermelhados de caráter fluvial e intercalado com argilitos, denominada Old Red 

Sandstones (ORS).  

Os corpos mineralizados que fazem parte da província mineral irlandesa, 

denominada Irish Midlands (Johnston, 1999), estão restritos em sua maioria à duas 

unidades estratigráficas: aos carbonatos da Formação Waulsortian na parte central e 

sul, e Grupo Navan ao norte com seu equivalente ao sul representado pelo Lower 

Limestone Shale, que possuem característica de carbonatos pouco a não argilosos 

(Phillips & Sevastopulo, 1986).   

Os calcários puros da Formação Waulsortian são os principais hospedeiro das 

mineralizações de Zn-Pb no sul da Irlanda (e.g. Silvermines, Galmoy, Tynagh, Lisheen) 

em relação aos depósitos do Grupo Navan (Figura 2.1), sendo esses correspondentes 

a um dos maiores depósitos mundiais de Zn-Pb, com cerca de 10% de zinco e 3% de 

chumbo, totalizando ~70 Mt (Hitzman & Large, 1986). 

Ambas unidades foram depositadas no Tournaisiano, mais precisamente no 

estágio Courceyan de idade entre 359,2 – 354,3 Ma caracterizando a deposição 

carbonática plataformal marinho raso. 
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Entre o Devoniano e o Carbonífero, numa visão mais ampla, a região localizava-

se em uma margem passiva no sul da Laurussia, próxima ao equador, separada do 

subcontinente Gondwana que se aproximava pelo oceano Rheic (Figura 2.2). A parte 

continental passava por uma tensão transtensional dextral como resultado da 

convergência oblíqua, desenvolvendo uma bacia intracontinental em todo o norte da 

Europa (Wilkinson, 2014).   

Figura 2.1  – Na porção superior há coluna geológica mostrando estratos e relações de fácies do 
Irish Midlands. Na porção inferior um perfil esquemático N-S destacando as ocorrências minerais e 
suas respectivas unidades hospedeiras (Cu: laranja; Zn-Pb: vermelho). Notar posição do Lower 
Limestone Shale, carbonatos argilosos equivalente ao sul do Grupo Navan, rochas hospedeiras dos 
depósitos de cobre, tendo Mallow como exemplo na Bacia de Munster (Adaptado de Gregg et al., 
2001; Wilkinson e  Hitzman, 2015). 
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O início do encurtamento durante a Orogenia Variscana (ou Herciniana) no 

Visean (345-326 Ma) estabeleceu-se na Europa central ao final do Devoniano, quando 

o Gondwana começou a colidir com a margem sul, afetando as rochas carbonáticas e 

mudando o regime tectônico de distensional para compressional, com tensões N-S, 

gerando reativações de falhas caledonianas NE-SW, dobramentos regionais e 

magmatismo (Hitzman & Large, 1986).  

 

 As rochas calcárias do Carbonífero Inferior passaram por uma diagênese 

precoce – em apenas algumas dezenas de metros do assoalho oceânico – que inclui 

uma extensa sedimentação calcítica e uma dolomitização complexa, multifásica e 

regional (Gregg et al., 2001). A dolomita planar de substituição é comumente seguida 

por dolomita não-planar grossa, e o preenchimento de vazios por dolomita em sela é 

generalizado e frequentemente associado à mineralização do Zn-Pb. 

 Os depósitos Irish-type de Zn-Pb possuem muitas características em comum 

entre si, porém quando comparados com outros modelos hospedados em carbonatos, 

eles possuem uma semelhança maior com os depósitos SEDEX do que com os MVT 

(Mississippian Valley Type), na qual Wilkinson (2014) considera o Irish-type como um 

tipo transicional, o que evidencia a diversificação dos processos de mineralização de 

chumbo e zinco em rochas carbonáticas.   

 

Figura 2.2 - Reconstrução paleogeográfica do norte europeu, onde na porção superior demonstra a 
transição do devoniano (superior) para a transgressão marinha carbonífera (inferior) e uma ampla visão 
do Carbonífero Inferior (Fonte: Wilkinson, 2014). 
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2.2 Geologia do depósito de Gortdrum 

 

Gortdrum é um depósito de cobre e prata hospedado em calcários nas rochas 

do estágio Courceyan (início do Carbonífero Inferior) dentro da planície central 

irlandesa, sendo um dos poucos ao sul que hospedam quantidades significativas de 

elementos como Cu, Ag e Hg. As rochas hospedeiras – comumente calcários e 

folhelhos – são cortadas por plugs e diques EW, dando maior importância a história 

vulcânica local que ocorreu durante o Visean. Há aproximadamente 350 Ma (Hitzman 

& Large, 1986), os sedimentos foram soterrados e litificados até serem afetadas pelo 

início do encurtamento em 340 Ma. Steed (1987) observou que as rochas vulcânicas 

de Limerick, resultado de um vulcanismo entre o Chadian (~345 Ma) até Asbian (~332 

Ma), parecem estar associadas diretamente com os depósitos de cobre no sul da 

Irlanda, evidenciado por diques máficos, bandas finas de tufos, de composição bimodal 

a alcalino. Essas rochas máficas intrudem as unidades carboníferas na porção oeste e 

sul da bacia.  

De acordo com Johnston (1999) as zonas de empurrões e cisalhamentos com 

componentes dextrais ENE ou NNE predominaram no sul da Irlanda, onde essas 

estruturas formam os corpos mineralizados do Distrito de Silvermines, Lisheen, Aherlow 

e Gortdrum. Na região de Limerick, a oeste da área do depósito, há um magmatismo 

de rochas básicas como basaltos, traquibasaltos e ankaramitos ao qual autores as 

relacionam com as rochas intrusivas no depósito. A falha principal, chamada de Falha 

Gortdrum, é uma strike-slip de orientação ENE mergulhando 75º para NW colocando 

em contato os arenitos devonianos com os calcários carboníferos. O contato entre as 

unidades carboníferas e devonianas ocorre em profundidades superiores a 120 m na 

parte central e cada vez mais raso em regiões mais a leste (Figura 2.3). Inserido na 

sinclinal Gortdrum, próximo a anticlinal Emily que expõe os arenitos da ORS. 

A Falha Gortdrum divide o depósito em duas partes: (a) a zona de minério 

Gortdrum Central, onde o corpo principal está hospedado entre falhas, próximo a maior 

intrusão de dique basáltico alterado; e (b) Gortdrum Leste, que apesar de considerado 

não-econômico durante atividades de exploração, representa um corpo stratabound, 

hospedado em calcários dolomitizados e brechas vulcânicas entre cunhas estreitas de 

falhas (Steed, 1987). 
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Para leste do centro da mina, a Falha Gortdrum (F.G) se separa em uma série 

de falhas conjugadas. As duas falhas mais marcantes possuem uma estreita cunha de 

calcários fraturados, folhelhos, dolomitos e brechas que contém fragmentos das rochas 

ígneas intrusivas, que se estendem em até 200 m de distância da F.G, assim como a 

mineralização associada. 

De acordo com Steed (1987) a área mineralizada está contida nessa estrutura 

em cunha em quase que toda a parte leste de Gortdrum. Durante o contexto orogênico 

Variscano, essas rochas e estruturas passaram por diversas reativações possivelmente 

ocasionadas por falhas pré-existentes do embasamento paleozoico. 

 

 

 

Figura 2.3 – Mapa geológico no Condado de Tipperary, região de Gortdrum, escala 1:1.000.000 (Irish 
Geological Survey, 2018). Na porção inferior um perfil esquemático AB demostrando a Falha Gortdrum 
e intrusões ígneas (Fonte: Gortdrum Mines Ltd., 1971). 
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A sequência estratigráfica na região foi bem detalhada devido a furos de 

sondagens realizados durante a exploração da mina e as unidades litológicas (Steed, 

1975) são separadas por contatos transicionais e concordantes, como entre os arenitos 

devonianos e as camadas de calcários carboníferos, da base para o topo: 

Old Red Sandstone (ORS)  

 Essas rochas devonianas são expostas ao sul da cava de Gortdrum e 

compreendem dois membros principais anteriores às camadas transicionais 

sobrejacentes.  A unidade inferior da Old Red Sandstone é constituída 

predominantemente por uma sequência clástica de Red Beds, principalmente arenitos 

vermelhos e acinzentados com argilitos cortados por finos veios de carbonato (cherty 

carbonate). E ao topo, os arenitos médio brancos/pálidos micáceos e cinzentos com 

argilitos esverdeados formando, segundo antigos trabalhos, o Upper Old Red 

Sandstone (Steed, 1987).   

Transition Beds (TB)  

 No contexto regional do depósito de Gortdrum, para melhor detalhamento das 

unidades, uniu-se quatro unidades na zona transicional dos arenitos vermelhos (ORS) 

com as rochas carbonáticas. A mais basal Mixed Beds possui uma complexa sequência 

de arenito fino, folhelho escuro bandado e calcário, seguida pelos folhelhos escuros da 

Upper Shale, os calcários arenosos esbranquiçados da Transition Limestone e, por fim, 

a variação de margas com folhelhos carbonáticos com laminação milimétrica da 

Laminated Shales.   

 Em conjunto essas unidades formam a Transition Beds, que de acordo com 

Somerviller et al. (1992) seria equivalente a Formação Mellon House descrita ao sul da 

Bacia de Munster. A entrada de siltitos laminados escuros e folhelhos mostrando 

bioturbações foi interpretada como deposição em um ambiente marinho, tendo 

estruturas sedimentares tipo flaser e raras estratificação-cruzada de pequeno porte nas 

litologias mais arenosas, indicam um ambiente com influência de maré associado a 

uma transgressão marinha difundida vista em todo o sul da Irlanda (Someviller & Jones, 

1985). 

Dark Limestone (DL)  

 Denominada Dark Limestone por Steed & Tyler (1979), essa formação possui 

predominantemente folhelhos, calcários cinza médio a escuro, intercalados por bandas 

compostas por calcários bioclástico, que são normalmente grainstones e packstones 
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ricos em crinoides, briozoários, gastrópodes e fragmentos autóctones. Esta formação 

é equivalente a Formação Ringmoylan Shale descrita por Somerviller & Jones (1985). 

Archer et al. (1996) detalham a unidade como uma sequência siltosa e ‘upper shally’ 

com cerca de 25 m de espessura - embora há um espessamento de leste para oeste – 

uma alternância métrica de folhelhos escuros bioclásticos, com incursões cada vez 

mais numerosas e mais espessas de pacotes grossos e mal selecionados de crinoides, 

pellets hematíticos e braquiópodes.  

Ballyvergin Shale (BV)  

 Uma das formações mais frequentes, entretanto com menor espessura, possui 

uma grande abrangência no sul irlandês. A transição do grupo Lower Limestone Shale 

para as camadas carbonáticas sobrejacentes é bem marcada pela Ballyvergin Shale, 

conhecida também por alguns autores como Fm. Ballyvergin Mudstone (Strongen, 

1988; Somerville & Jones, 1985; Somerville et al., 1992). Com cerca de 3-5 m de 

espessura, essa formação consiste em silto-argilitos cinza esverdeados e folhelhos, 

com sutil afinamento para NE. Ocasionalmente, segundo Archer et al. (1996), há 

presença de bioclastos como braquiópodes e miósporos nesses argilitos, e embora esta 

formação seja pouco expressiva sua presença é um importante marco regional, 

classificada como um horizont marker, devido ao seu evento deposicional sincrônico. 

Lower Pale Limestone (LPL)  

 A unidade basal das formações que compõem o grupo dos calcários bioclásticos 

Pale Limestone, classificada pelos geólogos de Aherlow e Gortdrum como Lower Pale 

Limestone, que possui grande representatividade na região com espessura variando 

entre 30 a 35 m, sendo a unidade com maiores teores lavráveis (Steed, 1987). Consiste 

em rochas carbonáticas com diversos fragmentos fossilíferos (braquiópodes, corais, 

etc.). Mais precisamente, de acordo com Somerville & Jones (1985), são calcários 

acinzentado bioclástico argiloso, intercalado com calcário escuro, em proporções 

aproximadamente iguais. Para os autores, essa unidade se equivale a Fm. Ballymartin 

Limestone e, em Silvermines, a Lower Ballysteen Limestone. Strongen (1988) acredita 

que esses calcários ocupam antigas valas/cavidades do fundo marinho, mas foram 

acentuados pela dissolução por pressão formando os estilólitos. Dentro dos calcários a 

fauna é geralmente fragmentada e mal classificada e as rochas são intensamente 

bioturbadas; nenhuma estrutura deposicional primária é preservada. A silicificação 
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parcial de macrofósseis é comum, mas dificilmente excede 10% em volume e sílex 

nodular não é desenvolvido.  

Middle Pale Limestone (MPL)  

 A mais recente unidade aflorante em Gortdrum é a Middle Pale Limestone, que 

regionalmente possui espessura de até 120 m, mas pouco expressiva localmente. 

Majoritariamente composta por rochas microesparíticas e em geral há 

granodecrescência ascendente até o topo (Strongen, 1988). Equivalente a Somerville 

& Jones (1985) ao membro basal da formação Ballysteen Limestone, que é 

informalmente subdividida em duas porções, com calcários puros (MPL) sobrepostos 

por calcários argilosos e horizontes oolíticos (Upper Pale Limestone). Archer et al. 

(1996) caracterizaram a unidade MPL com calcários argilosos acinzentados 

esverdeados com pouca presença de folhelhos, onde ambos são fossilíferos e o 

retrabalhamento pervasivo da fauna dos sedimentos tem frequentemente destruído o 

acamamento original. As texturas homogeneizadas típicas da Fm. Ballysteen 

Limestone são em sua maioria wackestones e packstones, possuindo quase 200 m de 

espessura em Galmoy (Doyle et al., 1992) e em Lisheen (Hitzman et al., 2002).  

As unidades carbonáticas variam lateralmente de espessura, composição, fácies 

e, conforme alguns autores, há diferenças nas nomenclaturas e subdivisões onde por 

exemplo, a Fm. Mellon House que possui a divisão em membros apenas em Gortdrum, 

o Quadro 2.1 resume todas as formações e seus equivalentes. 

Quadro 2.1 - Evolução da nomenclatura das sequências sedimentares, demarcando em uma linha 
tracejada o limite superior encontrado na região de Gortdrum, segundo Steed (1987). 
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O reconhecimento de falhas de baixo ângulo e ‘slides’ em outros depósitos como 

o de Lisheen e Silvermines confirma as relações entre o tectonismo e a sedimentação 

das bacias carboníferas. Observações detalhadas feitas por Wilkinson e Hitzman 

(2015) mostram que as geometrias estruturais nesses locais possuem um importante 

controle sobre a distribuição da mineralização.  

Os autores destacam que algumas mineralizações em depósitos irlandeses 

ocorriam onde falhas ENE cruzavam fissuras profundas norte-sul associadas à abertura 

do oceano Atlântico. Os depósitos Abbeytown, Tynagh, Silvermines, Gortdrum e 

Aherlow se interligam todos em uma única linha de nordeste a sudoeste, porém é difícil 

de substanciar a existência dessas fissuras profundas (Russell, 1968; Coomer & 

Robinson, 1976). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto contou com 44 amostras de furo de sondagem do acervo pessoal do 

professor orientador. A identificação de cada amostra é dada conforme o código 

utilizado pela empresa, iniciadas com “E” de Gortdrum East seguida do número do furo 

e o terceiro número é a profundidade em pés. São amostras de 2 furos, E120 e o E123. 

O critério de amostragem para o trabalho foi focar nos intervalos com teor de cobre e 

nas porções estéreis acima e abaixo da mineralização, para verificar o efeito da 

passagem de fluidos que deram origem ao depósito.  

As seções delgadas foram confeccionadas em 16 amostras para focar nas 

regiões com maiores concentrações de sulfetos e suas encaixantes. As análises ópticas 

foram realizadas em microscópio de luz transmitida do modelo Olympus BX60 no 

Laboratório de Pesquisa em Microscopia (LAPEM-UFPR) e as fotomicrografias e 

análises em luz refletida em microscópio Zeiss Axio Imager.A2M acoplado com câmera 

Zeiss AxioCam MRc no Laboratório de Minerais e Rochas (LAMIR). Os litotipos 

estudados foram classificados segundo Mount (1985) devido a melhor parametrização 

de rochas compostas por misturas de sedimentos arenosos e carbonáticos.   

Para os minerais não identificados em microscopia óptica, contou-se com o 

auxílio de análises em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) acoplado com 
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sistema de espectrometria por dispersão de energia (energy dispersive XRay 

spectroscopy – EDS) determinando sua composição semi-quantitativa, normalmente 

utilizada para microanálise mineral. Essa técnica se baseia na quantificação da energia 

do fóton de raios X característico emitido pelo material quando nele se incide um feixe 

de elétrons. O limite de detecção nessa análise é da ordem de 1%peso variando de 

acordo com o tempo de contagem (Goldstein, 2012).   

Os minerais não condutores de corrente elétrica, para serem analisados no EDS, 

devem ser metalizados a vácuo com uma película de material condutor, no caso, 

utilizou-se ouro. A metalização ocorreu no Centro de Microscopia Eletrônica (CME-

UFPR) e as análises no LAMIR com o dispositivo JEOL JSM-6010LA e o acessório para 

análise química por EDS da marca JEOL modelo EX-94410T1L11 com tempo de 

contagem de 30 segundos com voltagem de aceleração em 20 kV, corrente de 100 nA 

e spot com 55 µm. 

Antes e durante as aquisições de todos os dados analíticos, a revisão 

bibliográfica foi extremamente essencial tendo em vista que os trabalhos publicados 

sobre o assunto são antigos e de difícil acesso. As figuras da geometria do corpo de 

minério e seções esquemáticas foram realizadas em CorelDraw X8, tendo como base 

as seções confeccionadas pela empresa na fase de exploração e trabalhos anteriores. 

O procedimento de análise geoquímica de rocha total foi realizado em 28 

amostras devidamente moídas no LAMIR utilizando um moinho de disco AMP1 com 

panelas revestidas por carbeto de tungstênio (WC) e com controle de contaminação 

moendo sílica a cada moagem. A empresa ALS Global realizou as análises de 

elementos maiores e Ag, Cd, Co, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Sc, e Zn no ICP-AES através de 

ataque em solução ácida. Os elementos Ba, Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, La, 

Lu, Nb, Nd, Pr, Rb, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tm, U, V, W, Y, Yb, e Zr foram primeiramente 

atacados por soluções de ácido hidroclórico, hidrofluórico, nítrico, seguidos pela análise 

em espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente (ICP-MS), assim 

como o As, Bi, Hg, In, Re, Sb, Sc, Te, e Tl, porém por aqua regia digestion. Os dados 

químicos foram plotados no GCDkit 5.0 em código R 3.4.3. A tabela 3.1 sintetiza todas 

as amostras inclusas nesse trabalho e quais métodos analíticos utilizados. 
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Tabela 3.1  – Relação das amostras de cada furo (E120 e E123) utilizadas nas análises de química de 
rocha total, petrografia e MEV-EDS. 

 

 

 

 

4 PETROGRAFIA 

4.1 Litoestratigrafia de Gortdrum 

 

As unidades litológicas da região do depósito de Gortdrum possuem um grande 

detalhamento devido ao interesse exploratório e algumas subdivisões de formações 

foram unicamente encontradas em campanhas de furos de sondagem. O empilhamento 

estratigráfico local pode variar em sua espessura devido ao afinamento das sequências 

sedimentares. As rochas areníticas devonianas da base, a Old Red Sandstone, são as 

mais volumosas na área, seguida das unidades carboníferas sobrejacentes: Mixed 

Beds, Transition Limestone, Laminated Shales, Dark Limestone, Ballyvergin Shale, 

Lower Pale Limestone e Middle Pale Limestone, respectivamente. A Figura 4.1 detalha 

as unidades na região do Condado de Tipperary. 

Sample  
Depth 

(m) 
Assays 

Thin 

section 

MEV-

EDS 
Sample 

Depth 

(m) 
Assays 

Thin 

section 

MEV-

EDS 

E123-043 13.1 •    E123-193 58.8 •  •  •  

E123-063 19.2 •    E123-201 61.3 •  •  •  

E123-085 25.9 •  •  •  E123-206 62.8 •      

E123-087 26.5 •  •  •  E123-211 64.3 •  •  •  

E123-096 29.3 •  •  •  E123-215 65.5 •      

E123-109 33.2 •         

E123-119 36.3 •    E120-046 14.0 •      

E123-127 38.7 •    E120-064 19.5 •      

E123-134 40.8 •    E120-090 27.4 •  •    

E123-144 43.9 •  •   E120-111 33.8 •  •  •  

E123-151 46.0 •    E120-165 50.3   •  •  

E123-160 48.8 •    E120-167 50.9   •    

E123-170 51.8 •    E120-173 52.7 •  •  •  

E123-179 54.6 •    E120-190 57.9   •  •  

E123-184 56.1 •  •  •  E120-194 59.1 •  •    

E123-188 57.3 •    E120-204 62.2 •  •    
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As rochas hospedeiras presentes nos testemunhos de sondagem pertencem as 

unidades Old Red Sandstone, Mixed Beds, Laminated Shales, Dark Limestone, 

Bellyvergin Shale e Lower Pale Limestone, além de Brechas Ígneas associadas a 

intrusões máficas de diques, comuns em Gortdrum (Figura 4.2).  

Com base nos estudos macroscópicos das amostras e nas descrições de log, o 

estudo dos furos, E120, com aproximadamente 59 m de profundidade, e o furo E123, 

com cerca de 64 m de profundidade. Ambos localizados na ‘wedge-structure’, uma zona 

mineralizada em cunha próxima à principal falha, na parte nordeste da cava. A 

localização dos furos está melhor representado no Capítulo 6, Figura 6.1. 

Figura 4.1 - Coluna estratigráfica simplificada das unidades no entorno de Gortdrum. Este trabalho atinge 
apenas a Lower Pale Limestone. Espessura segundo Steed (1987). 
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O mais a sul, E120, contêm muitos gouge de falha e ocorrências visíveis de 

mineralizações principalmente Lower Pale Limestone, considerada pelos geólogos da 

mina a rocha hospedeira com maior concentração dos sulfetos. O segundo furo, E123, 

distanciado a 100 metros a norte do anterior, atinge maior intervalo de unidades, tendo 

grande influência de intrusões ígneas básicas e brechas.  

 

4.2 Unidades encaixantes 

 

Os litotipos estudados em microscopia óptica de luz transmitida e refletida 

foram agrupados conforme a sua unidade e suas características petrográficas seguem 

descritas neste tópico. 

 

4.2.1 Old Red Sandstone (ORS) 

A camada litoestratigráfica mais basal é a siliciclástica Old Red Sandstone 

(ORS), com quatro amostras analisadas por petrografia. Todas pertencentes ao furo 

E120, amostras 090, 111, 194 e 204. Compreende uma sucessão de rochas mais 

arenosas cimentadas por material carbonático intercaladas com material mais fino. São 

arenitos pálidos esbranquiçados a avermelhados, compostos essencialmente por grãos 

Figura 4.2 - Esquema o empilhamento litológico dos dois furos de sondagem estudados, E120 e E123, 
indicando as ocorrências de minerais de cobre em vermelho (G.F. = Gortdrum Fault). 
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de quartzo e pouca presença de calcita e muscovita, com traços de rutilo, zircão, titanita 

e turmalina. 

O quartzo é subanguloso a anguloso com baixa esfericidade e de granulação 

variando entre muito fina a fina mais ao topo (E120-090 e 111) e média a grossa nos 

arenitos mais da base (E120-194 e 204). Submaturos e mal selecionados com cimento 

carbonático muito fino (micrita). A muscovita (~10%) ocorre de modo detrítico muito fino 

(sericita) na matriz, além de possuir também hábito lamelar (Figura 4.3 a), com até 0,2 

mm, em contato ondulado com os grãos de quartzo, possivelmente sobrecrescidas 

devido a algum um evento termal, registrado nesses arenitos. Os sulfetos são raros nos 

ORS. Na amostra 90 se observa traços de tennantita anédrica fina disseminada e 

localmente pontos de calcopirita e cinábrio (Figura 4.3 b). Já na amostra E123-204, há 

pontualmente tennantita com ca. de 2,25 mm próxima a estilólito (Figura 4.3 c). 

 

Figura 4.3 - Fotomicrografias da unidade Old Red Sandstone. (A) Cristal euédrico lamelar de muscovita (ms) 
em meio aos grãos de quartzo (qz) fino subarredondados e de baixa esfericidade, com cimento micrítico de 
calcita. (B) Grão de rutilo (rt) detrítico em luz transmitida (PC) e ocorrência de cinábrio (ci) em meio aos grãos 
de quartzo. (C) Minério de tennantita-tetraedrita (tn-tt), alongada, paralela a estilólito (styl), com ~1 mm. 
Muscovita muito fina detrítca. (D) Microfalha de venulações carbonáticas; veio calcítico tipo 1 (vn1) e veio 
composto por dolomita-férrica tipo 2 (vn2).  
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Duas fases de venulação carbonática foram identificadas: (i) veios tabulares 

retilíneos com espessura com ca. 0,5-2 mm compostos por cristais de calcita 

subédricas a anédricas de granulação fina (~0,2 mm), possivelmente alocado em fase 

de soterramento e compactação; e (ii) veios tabulares retilíneo compostos por dolomita-

férrica com cristais subédricos de granulação fina a média (0,1-2 mm), possuindo 

espessura de até 1 cm nas amostras, associados a uma possível dolomitização (Figura 

4.3 d). Algumas microfalhas com deslocamentos de 0,3 mm e fraturas preenchidas com 

finos grãos carbonáticos são comuns.   

 

4.2.2 Transition Beds (TB) 

A amostra E123-144 inclui-se na unidade Laminated Shale pertencente ao 

conjunto de subdivisões da zona de transição das sucessões arenosas para as 

carbonáticas chamada Transition Beds. É caracterizada por folhelho cinza escuro 

carbonoso laminado composto por grãos de quartzo muito fino (<0,1 - 0,2 mm) 

subarredondados, calcita subédrica, traços de muscovitas subédricas lamelares com 

0,15 mm subparalelas ao acamamento, e de rutilo, turmalina e zircão.  

Há nesta unidade porções com grande concentração de bioclastos como 

carapaças de equinodermos, algas vermelhas, corais e crinoides, com uma orientação 

aparente, paralela a estilólito, em meio a matriz micrítica (Figura 4.4 a). Também há a 

formação incipiente de veios calcíticos com espessura de 0,5 mm subverticais e 

também oblíquos, cortando estilólitos e sulfetos (Figura 4.4 b).   

De hábito anédrico a subédricos, os sulfetos estão majoritariamente 

disseminados e localmente remobilizados em veio e substituindo carapaças, com 

granulação variando de muito fina a fina, paralelos ao acamamento, com a possível 

intepretação de que a mineralização fora depositada junto com a sedimentação. Alguns 

englobam cristais subédricos de dolomita romboédrica, outros interceptados por veio. 

Destaca-se a abundância de calcopirita nesse litotipo, além da rara presença de 

tennantita-tetraedrita, cinábrio, pirita e pontualmente bornita. 

 

 



29 
 

 
 

 

4.2.3 Dark Limestone (DL) 

É o nível carbonático mais argiloso de toda sequência sedimentar presente em 

Gortdrum é a Dark Limestone (DL), definida por calcários argilosos e intercalados, 

classificados segundo Dunhan (1962) como mudstones e grainstones. A presença de 

bioclastos é comum, mas esta unidade pode conter argilitos sem intraclastos. 

No furo E123 as rochas da DL são calcários argilosos bioclásticos de cor cinza 

escura, compostas essencialmente por calcita muito fina a fina, subangulosas, em 

matriz lamosa acastanhada calcítica, com raros grãos de quartzo e traço de muscovita, 

apatita e rutilo. Comumente os fragmentos fossilíferos de corais, algas, equinodermos 

e crinoides, estão com sua estrutura substituída por sulfetos, predominantemente 

tennantita, e calcedônia (Figura 4.5 a e b, respectivamente).   

A variedade de sulfetos na unidade é notória devido à grande presença de 

tennantita-tetraedrita juntamente com calcopirita nas amostras da Dark Limestone mais 

basais (E123-201 e 211) em contato com a última unidade transicional Transition Beds 

(TB). Exclusivamente restrita à essa camada, ocorre alta concentração de minerais de 

minério mais raros como: argento-tennantita, pirita (Figura 4.5 c), galena, bornita, 

covelita, calcocita, cinábrio, amálgama (AgHg), stromeyerita (AgCuS) e gortdrumita 

(Cu24Fe2Hg9S23). Possuem hábito anédrico, stratabound a disseminados, preenchendo 

cavidades e associados a estilólitos (Figura 4.5 d). Ocasionalmente os sulfetos estão 

interceptados pelos marcantes veios de calcita subédrica de espessura 1-2 mm. 

Figura 4.4 - Fotomicrografia do folhelho da Laminated Shale. (A) Minerais opacos em luz transmitida (LT-
PP) subédricos a anédricos, disseminados com substituição de bioclastos e fina venulação de carbonato. 
(B) Em luz refletida, evidência de corte dos sulfetos de calcopirita (cpy) e veios carbonático.  
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Existem porções onde ocorre precipitação de sulfetos associados a veios, 

aparentemente remobilizados no evento de venulações. Em comparação com a 

amostra a norte da Falha Gortdrum (E123-085), pertencente à DL, há uma 

predominância de calcopirita e a maior porcentagem dos sulfetos e a tennantita 

ocorrendo pontualmente de hábito anédrico e com calcopirita na borda do mineral 

(Figura 4.5 e, f) 

Figura 4.5 - Fotomicrografias da Dark Limestone. (A) Intensa mineralização em amostra dessa unidade, 
principalmente preenchendo cavidades no calcário. (B) Calcedônia (chc) frequente próxima a cavidades de 
bioclastos. (C) Fotomicroscopia em luz refletida, pirita (py) entre calcedônia e os carbonatos, bastante 
fraturada. (D) Curto espaçamento entre os estilólitos, verticais na foto. (E) Fotomicrografias em luz refletida, 
indicando grande cristal de tennantita-tetraedrita (tn-tt), pontualmente intercrescida com calcopirita (cpy); rutilo 
(rt) à esquerda. (F) Concentração incomum de apenas calcopirita (cpy) na Dark Limestone.   
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4.2.4 Ballyvergin Shale (BS) 

Essencialmente composta por rochas argilosas, com camadas de argilitos e 

cacilutitos, o horizont-marker Ballyvergin Shale é um nível uniforme e de grande 

abrangência que depositou sobre os folhelhos e calcários escuros da Dark Limestone, 

tendo uma grande importância estratigráfica local. A moderada dolomitização nas 

rochas dessa unidade é frequente.  

Classificada como um biomicrítico dolomitizado, a amostra E120-190 contem 

cristais euédricos finos a muito finos de dolomita, inequigranulares, porfirotópicos, com 

aspecto turvo, dispersos na matriz calcítica micrítica castanha escura e substituindo 

moderada a fortemente algumas carapaças de briozoários, braquiópodes, ostracodes, 

algas, corais, crinoides e equinodermos (Figura 4.6 a).  

Os bioclastos possuem de 5 a 10 mm, com porções preenchidas por sulfetos, 

chegando a ter localmente apenas 20% de preservação da estrutura fossilífera 

pretérita. Comum a presença de esferulitos com cristais de dolomita ao meio (Figura 

4.6 a e b). Há pouca calcopirita em meio a generalizada ocorrência de tennantita-

tetraedrita na Ballyvergin Shale, preenchendo também cavidades. Isso resulta em um 

hábito anédrico e engloba minerais de ganga como a dolomita romboédrica, cortados 

pela fina venulação carbonática (Figura 4.6 c).  

O segundo litotipo, intensamente venulado e dolomitizado, foi classificado como 

um calcilutito bioclástico dolomitizado (E123-193). Com grãos de calcita 

subarrendondados finos a muito finos com bioclastos de até 2 mm também substituídos 

parcialmente por sulfetos finos a muito finos e anédricos de tennantita-tetraedrita, 

argento-tennantita, calcopirita e galena. Juntamente com cristais euédricos de 

dolomitas de granulação muito fina ao centro dos sulfetos (Figura 4.6 d). Duas fases de 

veios foram descritas: (i) veio composto por calcita amarelada com espessura de até 

0,5 mm com sulfetos associados e algumas fraturas preenchidas por goethita, esses 

veios chegam a interceptar sulfetos; (ii) veio composto por dolomita férrica subédricas 

com espessura de até 0,25 mm, não ocorrendo sulfetação associadas a estes veios. 
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4.2.5 Lower Pale Limestone (LPL) 

Ao contrário das outras unidades, a Lower Pale Limestone (LPL) é formada 

essencialmente por calcários pálidos cinza esbranquiçados, variando de bioesparítico a 

esparíticos sem bioclastos, compostas por calcita e subordinadamente dolomita, quartzo, 

muscovita e apatita. É considerada a porção mais mineralizada durante as atividades em 

Gortdrum. Com maior representatividade no furo E120, as amostras foram classificadas, 

segundo a definição de Folk (1962), como calcarenito médio (E120-165 e 173) e grosso 

(E120-167 e E123-184). Os calcarenitos são formados por grãos de calcita 

acastanhados finos a médios, subarredondados a subangulosos, e majoritariamente 

oóides com 0,5 mm e cimento de calcita esparítica e veios com dolomita em sela (Figura 

4.7 a). Contam com aproximadamente 5% de bioclastos (e.g. crinoides e braquiópodes) 

Figura 4.6 - Fotomicrografia em luz transmitida e polarizadores paralelos dos litotipos de Bellyvervin Shale. 
(A) Visão geral do lamito nesta unidade, destacando a grande variedade de bioclastos e a intensa 
substituição por sulfetos. (B) Esferulitos com até 0,05 mm; contendo cristais euédricos de dolomita (dol) ao 
centro. (C) Ao centro, ocorre tn-tt em um aglomerado, possível cavidade preenchida também por dolomita, 
interceptados pelo veio calcítico 1 (vn1); ambos cortados pelo veio 2 de dolomita ferruginosa (vn2). (D) 
Fotomicrografia em MEV, evidenciando a concentração de galena, branca devido à alta densidade, restrita 
em fino veio interceptando a tennantita (tnt) e cristais de carbonato.  



33 
 

 
 

presentes nessas rochas. A substituição por calcedônia é comum (Figura 4.7 b). 

Encontram-se frequentemente fraturados e venulados, com muitos estilólitos.  

 A tennantita-tetraedrita, de hábito subédrico a euédrico, é o mineral de Cu mais 

comum, correspondendo a 80% dos minerais opacos, seguido do intercrescimento com 

a calcopirita. Têm-se também pirita fraturada, anédrica e fina e traço de cinábrio muito 

fino. A mineralização ocorre de modo disseminado que, por sua vez, preenche cavidades 

e se associa a estilólitos (Figura 4.7 c). A associação de sulfetos com veios também é 

comum, sendo que a amostra E123-184 dispõe de dois tipos: (i) veios-I com espessuras 

variadas (<0,3 mm) compostos por dolomita férrica euédricas de granulação fina a 

média, tabulares com orientação subhorizontal. As maiores ocorrências de tn-tt possuem 

ca. de 0,3 mm e estão associados a este tipo de veio (Figura 4.7 d,e,f); (ii) veios-II com 

espessura de 0,1 mm composto por dolomita ‘límpida’ subédrica, cortando todas as 

estruturas anteriores. Por fim, microfalhamento com rejeitos milimétricos. 
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4.2.6 Brechas Ígneas (IB) 

O evento de magmatismo intrusivo de rochas máficas resultou em brechas 

ígneas de granulação média a grossa com seu arcabouço composto por clastos 

angulosos a subangulosos (0,1 - 3 cm) de rochas carbonáticas, possivelmente de 

diferentes unidades (Figura 4.8 a). As amostras de testemunho do furo E123 são as 

únicas que apresentam essas brechas, a E123-087 e 096. 

Encontrando-se intensamente cisalhadas e brechadas (tectonicamente), 

especialmente ao longo de fragmentos de rocha. A matriz por entre esses clastos possui 

carbonato micrítico e cristais angulosos de quartzo, inequigranulares, com no máximo 

0,5 mm, aparentando ter deformações como fraca extinção ondulante, rotação de 

subgrão, bulging em alguns cristais. Localmente muscovita subédrica de 0,1 mm e traço 

de apatita, rutilo e zircão.  

As brechas ígneas também estão fortemente venuladas (Figura 4.8 b), com veios 

de dolomita férricas a ankerita que cortam todas as estruturas com fraturas associadas, 

preenchidas ou não por calcedônia, goethita e sulfetos. A presença de argilominerais, 

como illita, é exclusiva e abundante nessas rochas. Os clastos de calcários do arcabouço 

possuem mineralizações anédricas disseminadas muito finas de tennantita-tetraedrita e 

calcopirita. Ocorrem como traço também em meio a matriz, anédricos e com ~50 µm.  

Os sulfetos possivelmente remobilizados e concentrados em fraturas e nos 

veios, geram finas a contínuas ocorrências de calcopirita, tennantita-tetraedrita (Figura 

4.8 c). Em especial na amostra E123-87, encontrou-se mercúrio livre em quase todas as 

fraturas e cavidades. Tem-se grandes concentrações de minério, brechado, formando 

aglomerados de tn-tt com muitas inclusões de ganga (Figura 4.8 d). Por fim, nota-se um 

súbito microfalhamento com rejeito milimétrico e uma concentração fina de sulfetos em 

meio a falha. 

 

Figura 4.7 - Fotomicrografia das amostras de calcarenitos da mineralizada Lower Pale Limestone em luz 
transmitida. (A) Dolomita com feição em sela em toda borda do sulfeto. (B) Além da substituição em bioclastos, 
há ocorrências em meio a calcedônia. (C) Estilólitos (styl) e opacos com a base aparentemente dissolvida na 
compactação. (D) Análise de EDS nos veios de dolomita com mineralizações inclusas e restritas. – 
Fotomicrografia em luz refletida, (E) e (F) calcopirita (cpy) e tennantita-tetraedrita nas bordas de veios de 
dolomita-férrica.  
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4.3  Caracterização dos minérios  

 

Com a utilização da microscopia eletrônica de varredura acoplada com 

espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS), a análise mineralógica e a 

confirmação da composição química dos minerais, ajudaram a identificar a paragênese 

existente no depósito de Gortdrum e os principais estilos de mineralização. 

Correlacionou-se os dados obtidos da proporção elementar com a petrografia dos 

minérios. O quadro 4.1 resume a assembleia mineral das amostras em estudo 

macroscópico e em seção delgada, destacando as principais ocorrências dos minérios 

em cada unidade estudada neste trabalho. 

 

 

 

Figura 4.8 -– Fotomicrografia das brechas ígneas em Gortdrum. (A) Clasto anguloso, totalmente fraturado e 
com veios dolomíticos interceptando-o. (B) Contato entre um clasto de um calcário micrítico com a matriz 
quartzosa grossa da brecha. Notar veio cortado ambas as feições e com mineralizações restritas ao veio. (C) 
“Bolsões” de fraturas com tennantita, a matriz (mx) da brecha é argilosa muito fina. (D) Fragmentos de dolomita 
em meio a sulfetos, feição de brecha. 
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Quadro 4.1 – Relação das amostras e unidades com suas respectivas características (*seção delgada). 

 

Unidade Amostras Características Gerais Assembleia Mineral 

    Minério Ganga 

 

Brechas 
ígneas 

E123-087*  

E123-096* 

E123-134 
E123-179 

Brecha de granulação 
média a grossa, contendo 
fragmentos angulares de 
calcários e folhelhos. 

tn-tt + cpy ± ci 
qz + cb + chc + 

zrn + ill ± ms ± rt 

 
Lower Pale 
Limestone 

E120-165* 

E120-167* 

E120-173* 

E123-184* 

E123-188 

Calcarenitos pálidos 
acinzentado com 
bioclastos.  Comum 
venulações carbonáticas. 

tn-tt + cpy ± ci 
cb + qz + chc ± 

ms ± ap ± rt ± py 

 
Ballyvergin 
Shale 

E120-190* 

E123-160 

E123-193*  

Calcilutitos e lamitos 
bioclásticos dolomitizados 
cinza médio. 

tnt + tn-tt + cpy ± 

agtn ± ci 

cb + qz + chc ± 

rt ± gn 

 
Dark 
Limestone 

E123-085* 

E123-109 
E123-119 
E123-127  
E123-201 
E123-206 

E123-211* 

E123-215* 

Calcários argilosos 
bioclástico cinza escuro. 
Dolomitização incipiente. 
Ocorre veios de 
carbonatos. 

tn-tt + cpy + cc ± 

bo ± cv ± agtn ± ci ± 

Ag-am ± stm ± gor 

cb + py ± qtz ± 

chc ± ms ± ap ± 

rt ± gn 

T
ra

n
s
it
io

n
 B

e
d
s
 Laminated 

Shales 
 E123-144* 

Folhelho carbonoso 
laminado. 

cpy ± tn-tt ± bo ± ci   
cb + qz ± ms ± 

zrn ± tur ± rt ± py 

Mixed Beds 
E123-151 
E123-170 

 
Sequência de arenitos 
finos, calcários e folhelhos 
negros intercalados. 
  

 
Old Red 
Sandstone 

E120-046 
E120-064 

E120-090* 

E120-111* 

E120-194* 

E120-204* 

E123-043 
E123-063 

Arenito branco pálido fino 
a médio com cimento 
dolomítico, com ocasionais 
camadas métricas de 
lamitos. Intensa venulação 
carbonática. 

(traços) 

tn-tt ± 

cpy ± ci 

qz + cb + ms + rt + 
zrn ± ttn ± tur ± ap 

 

 

Identificou-se quatro estilos de mineralização, os quais sulfetos estão alocados 

em: (a) estilólitos; (b) porosidade/cavidades; (c) por substituição; e em (d) veios. Em 

geral, ocorrem com uma granulação fina a muito fina, anédricos a subédricos e 

comumente disseminados nas unidades hospedeiras. 

Tipicamente nos calcários argilosos encontrados na base do empilhamento 

carbonático, predominam sulfetos disseminados, com poucas venulações e fraturas. 

Nessas rochas menos deformadas e argilosas, além de haver sulfetos preenchendo 

cavidades/espaços vazios, há pequenas bandas de calcopirita/bornita paralelas ao 

acamamento e associadas a estilólitos (Figura 4.9 a e b, respectivamente), inferindo-se 
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uma possível deposição contemporânea com os sedimentos. Todavia, observa-se que 

muitas porções sulfetadas são por substituições de carbonato, como por exemplo de 

intraclastos e carapaças de bioclastos, comprovando serem epigenéticos. 

As maiores ocorrências, em se tratando da granulação dos sulfetos, são em 

rochas onde têm-se grande presença de veios de calcita/dolomita, podendo esses 

minerais ora estarem restritos a essas estruturas ora em contato do veio com a 

encaixante. Em análise macroscópica, apenas nas amostras dolomitizadas da 

Ballyvergin Shale é possível ver calcopirita com >10 mm de granulometria. Além de 

estarem em veios, a mineralização também pode estar relacionada a microfalhamentos 

e fraturas, com principalmente tennantita-tetraedrita preenchendo espaços nessas 

estruturas. 

 O mineral de minério predominante em Gortdrum é a tennantita-tetraedrita, que 

pertencem a uma série de solução-sólida tendo como membros extremos a tennantita 

(Cu-As) e a tetraedrita (Cu-Sb). Como a distinção apenas por microscopia é muito difícil, 

os dois minerais são frequentemente tratados em conjunto. Algumas análises por EDS 

puderam diferenciar essas ocorrências, entretanto, por se tratar de uma técnica semi-

quantitativa, a exata fórmula química para classificação não foi possível obter. 

 Em cerca de 32 análises pontuais nos minerais de tennantita-tetraedrita, em 

média, são quimicamente compostas por 35% de Cu, 12% de As e 4,5% de Sb, com 

inclusões de Fe (2,6%) e Zn (4%) e raras argento-tennantitas. Foram plotadas em 

diagramas para a classificação dos minerais desse grupo, que de acordo com os 

estudos de Pals & Spry (2003), conclui-se haver relação da prata com a tennantita, e 

conforme Gill et al. (2016), são classificadas como tennantitas, mesmo com alto Sb na 

estrutura (Figura 4.10). Os sulfetos estão frequentemente disseminados com hábito 

anédrico substituindo carbonatos (Figura 4.9 c) e remobilizados em veios (Figura 4.9 d) 

carbonáticos com hábito subédricos, variando de muito fina a fina, associada a quase 

todos os sulfetos encontrados nas amostras. 

 O segundo mineral mais comum no depósito é a calcopirita, normalmente 

intercrescida com a tennantita-tetraedrita em diferentes proporções (Figura 4.9 e). Em 

alguns pontos alterando piritas bem fraturadas, com hábito framboidal (Figura 4.9 f), 

que de acordo com Duleba (1994) essa textura pode indicar condições ambientais 

predominantemente redutoras. A calcopirita é abundante nas unidades dolomitizadas 

mais argilosas e ricas em fragmentos biológico, sendo possível ver grandes cristais 
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anédricos a subédricos.  Ocorrem em associação com bornita e calcocita, formando a 

sequência:  calcopirita → bornita → calcocita → covelita. 

  

Figura 4.9 - Fotomicrografias em luz refletida. (A) Calcopirita (cpy) disseminada no Laminated Shales. (B) Em 

estilólitos, e.g no Lower Pale Limestone. (C) A mais comum substituição de bioclastos, como um possível 

bivalve inteiramente preenchido por tennantita-tetraedrita (tn-tt). (D) Maiores sulfetos em veios de dolomita. 

(E) Típico intercrescimento da calcopirita e tennantita-tetradrita, em paragênese com gortdrumita (gor) na 

Dark Limestone. (F) Calcopirita substituindo pirita framboidal.  
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Figura 4.10 - Diagrama Ag (ppm) versus Zn/(FeO+Zn) em tennantita-tetraedrita, a área sombreada indica 

amostras enriquecidas com Ag (Gill et al., 2016); o diagrama à direita demonstra a relação do grupo 

tetraedrita-tennantita com todas análises em EDS, destacando a média em vermelho (Pals & Spry, 2003). 

 

A bornita aparece apenas na Dark Limestone, de hábito anédrico com tons de 

rosa a azulado em meio a argento-tennantita, como produto de alteração da calcopirita. 

O forte tom de roxo na amostra poderia indicar a presença da Ag, classificando-as como 

bornita argentífera, identificadas por EDS. Lamelas azuladas no centro da bornita 

indicam um fraco intercrescimento com a calcocita, que também ocorrem nas bordas 

da bornita e pontualmente como finos cristais em associação com tennantita (Figura 

4.11a). Um produto supergênico nessa paragênese é a covelita (Figura 4.11 b), porém 

de modo bem pontual, com hábito anédrico, em contato com a calcocita.   

Existe uma variada distribuição e sem nenhum padrão aparente para 

ocorrência dos minerais de mercúrio em Gortdrum. O cinábrio (Figura 4.11 c) foi 

encontrado em quase todas as unidades estudas como traço. Verificou-se que 

usualmente há mercúrio livre preenchendo pequenas fraturas e poros nos carbonatos. 

Encontrou-se amálgama de prata de mercúrio associados com argentotennantitas, 

galena (enriquecida com prata) e stromeyerita. O cinábrio, o mais comum minério de 

mercúrio que de acordo com Frank (2016) possui gênese hidrotermal de baixa 

temperatura (ca. 100ºC), depositado por soluções aquosas epitermais ascendentes. O 

limite de temperatura é sobreposto e pode ser maior quando há deposições sobre 

influências vulcânicas. Normalmente, os minerais que acompanham o cinábrio são: 

calcedônia, barita, calcita, dolomita e outros que também indicam baixa temperatura. 
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5 LITOGEOQUÍMICA 

 

Um total de 28 amostras foram selecionadas para análise geoquímica, com o 

propósito de caracterizar a zona mineralizada nos dois furos de sondagem 

apresentados neste trabalho. O E123 contou com 21 amostras distribuídas ao longo de 

todo furo para uma ampla amostragem estratigráfica, e o furo E120 com apenas 7 

amostras focadas nas encaixantes para compreender a influência do fluido 

mineralizador nestas rochas estéreis. A Tabela 5.1 apresenta parte dos dados químicos 

destacando os elementos de interesse segundo as principais ocorrências minerais 

vistas em estudo petrográfico e análises por microssonda eletrônica. Os dados integrais 

estão disponíveis no Apêndice 1.   

Figura 4.11 - Fotomicrografias da paragênese da bornita-calcocita-covelita em luz refletida. (A) Paralelos a 
estilólitos, paragênese com bornita (bo), covelita (cc), calcocita (cv), amálgama de prata e mercúrio (Ag-am), 
cinábrio (ci), galena (gn), argentotennatita (Ag-tn) e stroyermerita (stm). (B) Difere da imagem anterior pela 
covelita. (C) Maior cinábrio encontrado, com típica cor vermelha de sua reflexão interna (PC). 
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Tabela 5.1 - Dados químicos dos elementos utilizados nos gráficos e diagramas deste capítulo (> = acima 

do limite de detecção; < = abaixo do limite de detecção). 

 

Sample 
CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

FeOt 
(%) 

C 
 (%) 

S  
(%) 

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

U 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

E120-046 0.29 0.13 0.96 0.1 0.01 <0.5 2.2 8.0 4.09 4.0 0.37 0.65 3.0 

E120-064 1.11 0.36 0.72 0.46 0.01 <0.5 2.1 3.0 >25.0 1.0 0.26 0.34 3.0 

E120-090 17 2.06 3.98 4.88 0.01 <0.5 3.4 8.0 >25.0 4.0 0.32 0.68 12.0 

E120-111 16.15 0.51 1.08 3.91 0.02 <0.5 3.3 33.0 10.15 9.0 0.47 2.59 7.0 

E120-173 46.2 1.01 0.74 10.15 0.15 6.3 >250 1370 >25.0 8.0 135.5 4.84 86.0 

E120-194 14.85 5.92 7.24 6.15 0.01 <0.5 3.3 3.0 19.15 4.0 0.31 1.66 8.0 

E120-204 1.06 0.46 0.65 0.44 0.01 <0.5 2 8.0 19.4 1.0 0.17 1.2 5.0 

E123-043 1.45 0.59 1.27 0.54 0.01 <0.5 1.3 2.0 13.2 1.0 0.2 0.62 4.0 

E123-063 1.53 0.6 1.04 0.78 0.01 <0.5 2.2 2.0 3.04 1.0 0.19 0.27 3.0 

E123-085 22.7 2.11 3.67 6.05 0.51 6.9 >250 4490 >25.0 7.0 121.5 1.18 174.0 

E123-087 22.5 2.6 4.53 6.32 0.24 32.9 >250 3370 >25.0 6.0 >250 1.01 456.0 

E123-096 12.9 3.26 5.34 4.72 0.05 3.0 220 651 9.14 5.0 72.9 0.58 88.0 

E123-109 22 1.26 3.38 5.34 0.77 1.6 31 5330 4.71 12.0 1.33 1.28 11.0 

E123-119 24.6 1.37 3.27 6.18 0.69 0.7 45.8 161 3.66 23.0 0.71 0.87 10.0 

E123-127 30.6 3.57 4.7 8.45 0.25 <0.5 33.9 118 3.56 40.0 0.78 0.7 13.0 

E123-134 8.44 1.78 3.99 2.67 0.58 0.8 62 306 11.5 27.0 1.32 2.83 11.0 

E123-144 18.75 1.47 2.93 4.86 0.65 1.0 11.4 5430 14.4 15.0 2.76 2.26 10.0 

E123-151 7.68 2.44 4.65 3.16 0.02 <0.5 4.9 11.0 18.35 6.0 0.22 0.92 17.0 

E123-160 18.3 1.35 6.33 4.87 0.3 <0.5 16.9 1370 2.44 20.0 0.67 2.15 15.0 

E123-170 18.2 3.57 7.14 6.17 0.06 <0.5 4.9 47.0 2.95 3.0 0.15 1.56 15.0 

E123-179 14.2 0.95 2.09 3.8 0.07 <0.5 64 380 13.35 3.0 0.94 6.87 6.0 

E123-184 30.8 5.54 8.07 9.55 0.47 15.9 >250 7070 >25.0 7.0 >250 1.74 816.0 

E123-188 40.6 1.04 1.33 9.17 0.09 0.6 97.3 539 7.81 6.0 28.7 2.81 38.0 

E123-193 34.3 1.65 2.69 8.17 0.17 7.2 88.3 323 14.15 12.0 20.9 3.6 34.0 

E123-201 36.8 4.03 5.6 9.81 0.27 11.9 >250 3460 >25.0 9.0 >250 2.34 432.0 

E123-206 42.3 3.08 3.94 10.85 0.09 4.2 >250 1350 >25.0 7.0 103.5 1.7 158.0 

E123-211 40.3 1.79 2.51 9.47 0.38 10.7 >250 4850 >25.0 9.0 203 4.92 457.0 

E123-215 34.6 3.89 4.91 9.52 0.25 9.0 >250 3670 >25.0 10.0 143.5 2.14 329.0 

 

Os resultados das análises químicas de rocha-total auxiliaram a destacar as 

diferenças entre o corpo mineralizado com as encaixantes. Com um tratamento QA/QC 

adequado nesses resultados químicos, organizou-se tabelas de frequência dos valores 

em ppm dos elementos de Ag, As, Cu, Hg, Pb, Sb, U e Zn e em porcentagem (%) dos 

elementos maiores de CaO, MgO, FeOt além de C e S. Os dados de As e Hg possuem 

um limite de detecção inferiores aos valores reais existentes em Gortdrum, por isso, 

para um tratamento estatístico adequado, foi usado o dobro do valor para com os 

maiores valores e metade para os com os valores inferiores ao limite mínimo.  
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Figura 5.1 - Box and whisker plots demonstrando a variação dos elementos com maiores concentrações em minerais de 
minério das 28 amostras dos dois testemunhos de sondagem desse trabalho, de acordo com cada unidade. (ORS = Old 
Red Sandstone; TB = Transition Beds; DL = Dark Limestone; BS = Ballyvergin Shale; LPL = Lower Pale Limestone; IB = 
Brechas Ígneas). 

Pode ser observada uma grande variação entre esses valores em cada uma das 

unidades: (a) nos arenitos da ORS (Old Red Sandstone); (b) arenitos micríticos e 

folhelhos carbonosos da TB (Transitions Bed); (c) dos calcários bioclásticos escuros da 

DL (Dark Limestone); (d) dos lamitos e calcilutitos bioclásticos da BS (Ballyvergin 

Shale); (e) calcarenitos pálidos do LPL (Lower Pale Limestone); e por fim, (d) das 

Brechas Ígneas (IB). Assim, o diagrama de extremos e quartis (box and whisker plots) 

identifica a amplitude do grupo de dados auxiliando na rápida visualização de outliers, 

onde o retângulo no centro vai do 1º ao 3º quartil e abrange 50% dos dados de teor, os 

traços horizontais dos extremos representam o menor e maior valor, enquanto a linha 

vertical representa a mediana e o x representa a média (Figura 5.1).  

 

 



43 
 

 
 

Os corpos mineralizados são destacados por altos valores de cobre, prata, arsênio, 

antimônio e anomalias em mercúrio e urânio. As amostras da Lower Pale Limestone se 

destacam por ter maiores concentrações nesses elementos. Em comparação com a 

concentração de enxofre na Lower Pale Limestone, com ca. de 0,5% de S em média, a 

Dark Limestone se sobressai com ~0,8% de S. Contudo, não se pode eliminar a influência 

das rochas carbonáticas ali serem bioclásticas.  

Os sulfetos nestas unidades são maiores em relação às outras menos 

mineralizadas, depositados em cavidades e em veios dolomíticos que comprovam os 

elevados valores de MgO (1 – 6%) e de CaO (30 – 46%). Como a tennantita é o principal 

minério dentre as rochas em Gortdrum, os valores de Cu, As (97 - >250 ppm), Sb (30 - >250 

ppm) e Zn são bastante influenciados pelo mineral, variando entre 539 – 7070 ppm de cobre 

na LSL e entre 306 – 3370 ppm de cobre na DL. 

O range do teor de mercúrio diminui da base para o topo, mostrando uma maior 

variação dentro do ORS (3,04 – 19,4 ppm), com maiores concentrações nas Brechas 

Ígneas (9,14 – 13,35 ppm), corroborando com as análises por MEV-EDS, onde grandes 

acumulações de mercúrio foram encontradas em fraturas e também depositado em 

cavidades nos carbonatos (Figura 5.2a e b). Todavia, mesmo com relativamente baixas 

concentrações encontradas na Dark Limestone, foram vistas pequenas deposições de 

mercúrio inclusas em grão de apatita. Além de ocorrerem como mineral de sulfeto (cinábrio 

– HgS), o mercúrio possui uma alta mobilidade em porções mais rasas, alocando-se como 

mercúrio-livre (Hg0) nessas fraturas. 

 

Figura 5.2 Fotomicrografia com microssonda eletrônica de varredura acoplada com EDS. (A) Brecha ígnea 
(E123-87) altamente fraturada com preenchimento de mercúrio por entre os fragmentos de calcário, cores 
brancas revelam a alta densidade do mercúrio livre; (B) Amostra de brecha Ígnea com um maior aumento 
demonstrando deposição de mercúrio em cavidades dos grãos de calcita. 
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As rochas estéreis como os arenitos da Old Red Sandstone e as rochas de 

transição da Transitions Beds possuem teores elevados em mercúrio (3 – 20 ppm) e cobre, 

respectivamente, com 5430 ppm em uma amostra da Laminated Shale, que com a 

petrografia foram descritas somente finas calcopiritas. Mesmo tendo encontrado minerais 

de galena apenas na Ballyvergin Shale e Dark Limestone, o Pb teve moderados valores 

nas brechas ígneas (3 – 27 ppm). Confrontando os teores e empilhando-os conforme seu 

nível em profundidade, o furo E123 revela que há pelo menos três zonas enriquecidas nos 

elementos metálicos de interesse (Figura 5.3).  

A Dark Limestone (DL) basal, em contato por falha com os arenitos devonianos, 

mostra uma grande ocorrência de cobre, prata, arsênio, antimônio e mercúrio. Já a unidade 

com os maiores picos dentre os elementos em questão separada da DL pelo fino nível 

argiloso Ballyvergin Shale, é a Lower Pale Limestone (LPL). Os calcarenitos da LPL, tanto 

nos dados adquiridos no furo E120, demonstraram uma concentração anômala 

principalmente de cobre, prata, zinco e mercúrio.  

As brechas ígneas também foram o tipo litológico que mais se destacou dentre os 

presentes no furo E123, porém as basais, em contato por falha com a LPL, têm o maior teor 

de urânio (~7 ppm), com um pequeno decréscimo de urânio nas unidades subjacentes, até 

a Dark Limestone, chegando a ter 4,9 ppm. De acordo com Duane (1988) o urânio em 

Gortdrum ocorre como elemento-traço variando de alguns ppm a 3,8%. A porção ao topo 

com aproximadamente 10 m de espessura de Brecha Ígnea, ao contrário daquelas em 

contato com a Lower Pale Limestone e das inclusas na Transitions Beds, há uma 

proeminência dos teores de Cu, Ag, As-Sb e Hg. 

Ao centro do furo E123 não existem variações elementares de alto teor, com 

exceção de poucos picos de cobre. A Dark Limestone intermediária registra um único 

desses picos anômalo, contrastando com as rochas desta mesma unidade localizadas em 

maiores profundidades ricas em outros elementos.  A ausência de valores com As, Sb e Zn 

indicam que não houve deposição de tennantita -tetraedrita nesse intervalo, além também 

de baixas concentrações de Hg e U.  
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Figura 5.3 - Frequência dos teores de Cu (ppm), Ag (ppm), As (ppm) e em vermelho Sb (ppm), Zn (ppm), Hg (ppm) e U (ppm), com relação a sua profundidade 
referentes às amostras do furo E123 com suas unidades simplificado à esquerda. 
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 Para auxiliar nas correlações entre as mineralizações e as unidades 

hospedeiras, realizaram-se diagramas de variação o Cu como elemento 

discriminante plotando os óxidos maiores CaO, MgO e S, os menores Ag, As, Hg, 

Sb e U (Figura 5.4).  

A correlação dispersa do Cu com o MgO não demonstra uma influência da 

dolomitização com a deposição dos sulfetos, o que é comum nas rochas 

carbonáticas estudadas, porém o diagrama não aparenta ser uma ferramenta ideal 

para entender a relação destes dois processos. A quantidade de S apresenta uma 

correlação positiva o Cu, destacando as unidades LPL, DL e IB com elevados 

teores, corroborando com a alta sulfetação presente nessas unidades. A prata 

possui uma afinidade com o cobre em amostras ricas no elemento, relacionadas às 

argento-tennantitas e às bornitas argentífera. Diferentemente do As e Sb, onde 

possuem uma tendência positiva constante com o Cu por formarem juntos a 

Figura 5.4 - Diagrama de variação logarítmica dos valores em ppm de Cu, como elemento 
discriminante, entre o log CaO (%), log MgO (%), log S (%), log Ag (ppb), log As (ppm), log Hg 
(ppm), log Sb (ppb) e log U (ppb), dentre as 28 amostras dos furos E120 e E123. 
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estrutura da tennantita-tetraedrita. A dispersão nos gráficos de mercúrio e urânio, 

no entanto, não evidenciam uma clara associação com os processos de formação 

dos minerais com cobre.  

 

6 GEOMETRIA DO CORPO DE MINÉRIO 

O corpo de minério de Gortdrum tem aproximadamente 600 m de largura, 

100 m de comprimento e 150 m de profundidade e mostra feições em unidades 

mineralizadas e também em brechas ígneas, onde a sua morfologia acaba sendo 

ou stratabound ou vertical. Ambos os tipos de minério parecem ser controlados pela 

Falha Gortdrum (GF), que possui uma geometria de regime dextral, com falhas en 

echelon W-NW em uma estrutura ENE. A oeste do depósito, falhas nos diques de 

direção E-W são consistentes em evidenciar o caráter dextral da GF, a qual estão 

associadas. 

A Falha Gortdrum corta e secciona o corpo mineralizado em múltiplas 

cunhas. A feição ‘em cunha’ da porção a leste da falha foi considerada não 

econômica na época exploratória, que de acordo com Steed (1987), as maiores 

concentrações do minério ocorreriam por entre as paredes de falhas dos arenitos, 

chegando a 120 m de profundidade ao centro a até 100 m de distância para além 

da falha. O corpo diminui nos limites da falha, tanto NE quanto para SW, porém na 

porção sudoeste ele é mais largo, onde instalou-se a cava, com poucas fraturas. 

Com base no mapeamento geológico (Figura 6.1) de escala 1:5.000 

realizado pela Gortdrum Mines Ltd. utilizando coordenadas próprias da mina 

durante a fase de exploração nos anos 70, observa-se que as porções a leste, local 

dos furos de sondagem E120 e E123, têm uma mudança significativa das feições 

estruturais relacionadas à falha, que se separa em uma série de fraturas. As duas 

fraturas mais proeminentes contêm entre elas uma estreita faixa de calcários e 

folhelhos fraturados onde se estendem até ~180 m de profundidade (de acordo com 

algumas seções esquemáticas).   

 A estreita faixa pouco aflorante está a dezenas de metros abaixo da base 

normal de calcários carboníferos na área a oeste da GF. Quase toda a parte oriental 

está dentro dessa estrutura e se comprime na borda leste da área da mina. Os 

perfis levantados conforme os furos de sondagem e descrições da mesma seção 

marcam um complexo contexto estrutural ao longo dessa cunha em profundidade.
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Figura 6.1 -  Mapa geológico simplificado da área da mina de Gortdrum (Escala 1:5.000) com 
duas seções longitudinais A-B e C-D espaçadas aproximadamente 100 m. 
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7 DISCUSSÃO  

 

O processo de formação do depósito de Gortdrum pode ser compreendido 

pelas características descritivas dos sulfetos de cobre encontrados, determinado  

quase que inteiramente por tennantita e calcopirita com acessórios de bornita e 

calcocita, em conjunto com os dados litogeoquímicos. Também ocorre prata no 

depósito, estando inclusa na solução sólida da tennantita-tetraedrita, o que acaba 

resultando no arsênio registrado. Classificado com um depósito stratabound por 

Steed (1975), a deposição dos sulfetos ocorreu predominantemente nos calcários 

das unidades Lower Pale Limestone, Dark Limestone e no evento de brechamento 

ígneo ao longo de Gortdrum. No entanto, Gortdrum não parece conformar 

apropriadamente como apenas um depósito stratabound porque, apesar de haver 

sulfetos conforme estrato, grande parte da mineralização é hospedada por um 

sistema de estruturas verticais, com importante componente dextral e que 

regionalmente também tem influência na colocação de Lisheen, Navan e outros 

depósitos do Irish Midlands. 

Os sedimentos carbonáticos, atualmente hospedeiros dos deposito de Cu 

e Ag, depositaram-se em uma plataforma marinha rasa, evidenciada pela 

assembleia de microfósseis bentônicos de mar raso e associação sedimentar 

presente. São rochas compostas também por sedimentos clásticos como quartzo, 

muscovita, rutilo, zircão e titanita, na qual a origem detrítica pode ser proveniente 

do Granito Leinster, a leste da Irlanda. A estilolitização, de acordo com  Reed & 

Wallace (2001), indica que houve no mínimo um soterramento de 800 metros. 

Essa plataforma carbonática também passou por um importante 

vulcanismo na borda oeste da Bacia de Munster, com características bimodais a 

alcalinos com pequenas bandas de tufos. Esses diques passaram por um evento 

hidrotermal subsequente, que causou uma intensa alteração, composto pela 

circulação de fluidos quentes que abriram caminho para emissões hidrotermais 

profundas de alta energia e canalizadas por fraturas, ocasionando extensos corpos 

de brechas ígneas (Steed, 1975). Segundo datações realizadas nos diques (Duane 

et al., 1986, Duane, 1988), alojaram-se de 5 a 15 Ma após a deposição das rochas 

encaixantes e indicaram que durante as intrusões não teve precipitação inicial 

considerável de sulfetos. Nas amostras de Brechas Ígneas existem finos sulfetos 
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de cobre disseminados, possivelmente formados durante essa atividade ígnea. 

Porém, a maior mineralização de fato ocorreu após consolidação das brechas. 

Veios com tennantita cortam essas feições, além de fraturas preenchidas com 

calcopirita e cinábrio ser comum, ocasionando altos teores dos metais nessas 

rochas, confirmando as mineralizações epigenéticas. 

A mudança no carácter da mineralização conforme a profundidade, 

observada nos dados geoquímicos (Figura 5.3), indicam algumas diferenças 

composicionais das rochas hospedeiras. Dito isso, a bornita e a calcocita ocorrem 

apenas na zona mais profunda como grãos finos disseminados dentro da Dark 

Limestone em paragênese com argentotennantita, ocorrendo nas rochas pouco 

afetadas pela falha e dolomitizadas da base. Há descrições com a ocorrência de 

bornita e calcocita nos folhelhos do Laminated Shale, porém não observado nas 

seções delgadas; mas a alta presença da calcopirita nessa unidade leva a 

interpretar que pode haver locais de overprinting da bornita na calcopirita. A partir 

da Mixed Beds o teor de Cu decresce subitamente até encontrar as camadas 

estéreis mais arenosas em maior profundidade. Geralmente há intercrescimento 

simplectítico entre a bornita e a calcocita, no qual Ramdohr (1969), considera essa 

textura como resultado da precipitação em conjunto de bornita e calcocita em uma 

solução com ~100ºC, porém se espera encontrar uma temperatura muito maior no 

contexto dos Irish-type. 

A maior quantidade dos diferentes sulfetos em paragênese foi encontrada 

nas rochas calcárias argilosas (DL) anteriores aos calcários pálidos bioclásticos 

(LPL). Finos grãos de piritas anédricas fraturadas e, menos comum, framboidais 

sendo sobrecrescidas pela calcopirita, indicando uma precipitação de sulfetos de 

Cu devido a desestabilização do fluido em condições redutoras.  A presença de Hg, 

As e Sb substanciais na tennantita sugere uma temperatura relativamente baixa de 

deposição tal qual possibilitou a deposição dos minérios, mesmo que menos 

comuns, de stromeyerita, gortdrumita, amálgama de mercúrio e prata, galena e 

cinábrio, todos em paragênese com a bornita e tennantita. Steed (1975) relata que 

o Hg pode ser móvel em temperaturas abaixo de 250° C e que o limite superior 

para estabilidade de gortdrumita (Cu-Hg-S) e amálgama (Ag-Hg) estejam abaixo 

de 100° C. Pode-se concluir, portanto, uma faixa de temperatura de 100°C a 250ºC 

para essa paragênese. 
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A tennantita e a calcopirita, geralmente substituem os carbonatos assim 

como ocorrem em vênulas e preenchendo fratura das rochas mais maciças e 

rúpteis ao topo da sequência. O estilo da mineralização comumente ocorre de modo 

disseminado, laminado, em brechas e veios. Com base nos contatos entre ambos 

os sulfetos, nota-se uma primeira precipitação de calcopirita que logo foi englobada 

pela tennantita, inferindo que a princípio o fluido mineralizante perdeu a maior parte 

dos cátions de ferro, e o cobre restante precipitou junto com o As, Sb e o Zn. A 

petrografia também revelou uma grande diferença entre a quantidade de calcopirita 

na base com relação a tennantita até o topo, possuindo menor frequência na Lower 

Pale Limestone. 

A mineralização de tennantita-calcopirita, de acordo com Steed (1987), 

pode ter se concentrado devido aos diques máficos hidrotermalizados servirem 

como uma trapa favorável para esses minerais se depositarem, assim como a 

dolomitização precoce dos calcários irlandeses, como descreve Wilkinson (2003), 

que facilitou a percolação desses fluidos mineralizadores devido a redução do 

volume e criação de espaços. 

As primeiras fases estáveis seriam a bornita e calcocita com muita 

calcopirita, por isso, estão presentes logo acima dos arenitos devonianos. Em 

zonas mais superiores seriam depositadas tennantita seguida da calcopirita, que 

contêm a maior parte dos elementos voláteis, e nas frontes mais superiores do 

depósito a fase final de sulfetos é precipitada sob a forma de cinábrio. Descrições 

realizadas na mina indicam alterações supergênicas de malaquita, azurita e 

digenita nas zonas próximas à superfície. O Quadro 7.1 sumaria a paragênese 

mineral visualizada nesse trabalho.
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* minerais descritos por Steed (1975) e Duane (1988) 

Quadro 7.1 – Paragênese mineral proposta para o depósito de Gortdrum. 
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Para haver mistura de fluidos, assim como em outros sistemas, uma estrutura 

permeável adequada é essencial para carregar o fluxo de dois fluidos (salmouras 

hidrotermais e água meteórica/subterrânea) no mesmo volume de rocha e permitir que 

ocorra uma eficiente mistura. Para sistemas hospedados em rochas sedimentares 

falhadas, segundo Wilkinson & Hitzman (2015), isso requer um tipo de falha não-

selante com ampla zona de dano favorecida por períodos de reativação para reabilitar 

a permeabilidade em contanto com os carbonatos.  

Nesse local se criam zonas de dissolução carbonática contemporânea a 

precipitação dos sulfetos, bem como deposições em porções mais distantes das 

falhas. A evidência disso seria a frequente deposição simultânea entre a dolomita e 

tennantita em quase todas as amostras. Comumente a dolomita aparece 

sobrecrescida por entre os sulfetos de cobre e também margeando com estrutura em 

sela. Isso sugere que uma dolomitização posterior nessas rochas também pode ter 

ocorrido em um período simultâneo à precipitação dos minérios. Com isso, a relação 

entre fácies de sedimentos favoráveis (permeáveis) e a geometria de falhas é crítica 

no contexto entendido no depósito de Gortdrum e outros depósitos semelhantes (e.g. 

Aherlow, Silvermines, Mallow e Tynagh). 

Considerações sobre o fluido mineralizador no depósito foram descritas por 

Steed (1987), onde o autor aponta que o fluido foi formado no final do período de 

atividade ígnea com salmouras de Na-Ca-Cl de salinidade entre 8,5 – 12%. A 

ocorrência de minerais de urânio, descritos por Duane (1988), como a pechblenda, 

indicariam que esses fluidos são de temperatura e pressão intermediárias com baixa 

salinidade e portando CO2. Como o único grande efeito da passagem dos fluidos foi a 

dolomitização, assume-se que o pH era neutro a fracamente alcalino.  

Uma das possíveis hipóteses sobre a formação das zonas mineralizadas em 

profundidades considerável é a de que o fluido primeiramente ascendeu através das 

rochas fraturadas e fracamente reativas da Old Red Sandstone adjacentes à Falha 

Gortdrum, com uma precipitação pouco significante de sulfetos nesses arenitos. Ao 

contrário de quando as soluções interagem com os calcários reativos do Carbonífero 

provocando uma rápida deposição. 
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A maioria das inclusões fluidas no estágio de mineralização na província 

mineral irlandesa, mostram temperaturas de homogeneização de 130°-240° C 

(Wilkinson, 2010). Sob estas temperaturas, e levando em conta as composições do 

membro final dos dois fluidos de mistura, o Cu, mais reativo e mais calcófilo, precipita-

se junto com a barreira física das falhas, sendo que Pb e Zn formam soluções mais 

estáveis e podem ter sido dispersos em Gortdrum. Entretanto, essas diferenças na 

mobilidade do metal podem levar à zonação de metal em escala de depósito, como 

por exemplo em no depósito de Silvermines (Torremans et al., 2018) com 

concentrações de Cu, Ag e Sb no corpo B do depósito, com baixa razão Zn/Pb.  

Os depósitos Zn-Pb Irish-type a norte de Gortdrum, como Lisheen e 

Silvermines, ocorrem em rochas em zonas de falhas normais de complexa 

segmentação controladoras da geometria de seus corpos. Descontínuas lateralmente, 

essas falhas criaram estruturas tipo horst e graben, que controlaram as variações de 

fácies laterais dentro das bacias. Logo ao sul nos depósitos também de Cu e Ag, 

Aherlow e Mallow, a mineralização ocorre ou nas charneiras ou em estruturas rúpteis 

paralelas ao eixo do plano axial de dobras Variscanas de trend leste, muitas das quais 

exibem um componente de transpressão dextral (Jonhston, 1999). 

Por fim, essas feições estruturais são os principais controles da mineralização 

no depósito em Gortdrum. Existe uma interação ativa e restrita entre eventos de falha 

distensiva, subsidência da bacia, deposição sedimentar, intrusões ígneas e 

brechamento, fluxo do fluido hidrotermal e a focalização da mineralização no depósito, 

onde segundo datações em galena/urânio e muscovita (Tabela 7.1) indicaram um 

período pós-tectonismo distensional do Tournaisian e Visean Inferior. A orientação 

das falhas é controlada por descontinuidades paleozoicas pré-existentes (Hitzman et 

al., 1998; Torremans, 2018). Estas estruturas profundas foram reativadas no 

Carbonífero Inferior, com distensão ao longo de rampas na região mais ao sul 

(Wilkinson, 2014). 

Tabela 7.1 – Estudos e datações da mineralização já publicadas sobre Gortdrum. 

Técnica Idade Fonte 

U/Pb 
340 Ma e 320 Ma Steed (1987) 

340 ± 20 Ma Duane et al. (1986) 

K/Ar >300 e 275 Ma Halliday & Mitchell (1983) 

Fonte: modificado de Kinnaird et al., 2002. 
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Os arranjos de falhas segmentados consistem em dois ou mais segmentos de um 

mesmo sistema, com uma transferência de deslocamentos entre segmentos 

individuais através de estruturas de acomodação conhecidas como relay ramps (por 

exemplo, Fossen & Rotevatn, 2016). Sugere-se que o principal mecanismo de 

condução do fluido tenha sido uma convecção termohialina com um fluxo descendente 

de salmouras frias e densas, o que incrementou significativamente o fluxo e advecção 

do calor (Figura 7.1). A penetração pervasiva de água superficial neste pacote foi em 

decorrência de um extenso sistema de fraturas caledoniano (Wilkinson, 2003; 

Wilkinson et al., 2005).

 

 

 

As falhas que controlam muitos dos principais aspectos dos sistemas 

hidrotermais do Carbonífero Inferior são provavelmente enraizadas em estruturas 

caledonianas, do início do Paleozoico. O arcabouço estrutural principal destas rochas 

é composto essencialmente por falhas de direção ENE que definem uma zona de 

fechamento do antigo Oceano Iapetus, durante a orogenia Caledoniana (Wilkinson, 

2014), onde Archer et al. (1996) relata que a Falha de Silvermines é outra falha de 

mesmo sentido e subparalela a de Gortdrum, inserida no Lineamento Navan-

Tipperary. 

Figura 7.1 - Modelo genético em seção norte-sul baseado em dados geofísicos para reconhecimento do 
embasamento. Há uma divisão do Orefield em dois regimes principais de fluxo (azul seriam plumas salinas 
descentendes, vermelho plumas hidrotermais ascendentes). Existem temperaturas mais elevadas do fluido 
no sul e sudeste, particularmente no Rathdowney Trend; influência vulcânica (incluindo a localização de 
diatremas), ligado a uma intrusão máficas intraplaca inferidas. (modificado de Wilkinson & Hitzman, 2015). 



56 
 

 

Os requisitos principais para caracterização dos depósitos Irish-type, de acordo 

com a classificação de Hitzman (1994) e Wilkinson (2003, 2014) são, essencialmente:  

 

(a) Rochas hospedeiras: unidades carbonáticas não argilosa mais basais;   

(b) Controle estrutural: ocorrência ao longo ou adjacente a falhas normais 

sinsedimentares que formaram condutos para migração ascendente de fluidos 

hidrotermais na bacia;  

(c) Morfologia do corpo e controle: Lentes simples ou múltiplas geralmente 

stratiform mas estritamente stratabound em camadas sedimentares e brechas 

hidrotermais; 

(d) Minério e textura: esfalerita e galena principalmente, pirita, poucos sulfosais, 

calcopirita + dolomita, barita é comum e fluorita rara, dominando texturas 

maciças, substituições, veios e preenchimento de vazios com granulação fina 

a grossa; 

(e) Isótopos de S predominantemente negativo, sulfato marinho reduzido em fluido 

secundário; 

(f) Timing da mineralização: Durante a diagênese, em sedimentos 

moderadamente litificados ; 

(g) Serem formados por fluidos metalíferos de moderada salinidade, levemente 

ácida e pobre em enxofre com temperaturas entre 120 - 280º C.  

(h) Associado com atividade ígnea: espacialmente e temporalmente próximos à 

alguma atividade ígnea (e.g. Província Limerick); 

(i) Maioria dos depósitos possuem evidências de falhamentos pós-mineralização. 

 

Com isso, as características observadas com base em todas as análises 

petrográficas, química e estrutural, o contexto mineralizador do depósito de Gortdrum 

confere em todas os fatores determinantes dos Irish-type, sendo uma variação local 

de Cu-Ag que em áreas de rico minério possuem porções com feições mineralógicas 

e texturais compatíveis com o depósito no Condado de Tipperary. 
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8 CONCLUSÕES  

O estudo petrográfico complementado por MEV-EDS e análise de dados 

químicos em rocha-total permitiu obter um conjunto de informações que forneceram 

interpretações acerca da mineralização de Gortdrum em Cu e Ag presente na região 

sul da Irlanda.  As principais conclusões indicadas pelos resultados são:   

 

• A concentração de minérios de cobre e o alto teor nas rochas carbonáticas das 

unidades Dark Limestone e Lower Pale Limestone, dentro do contexto da grande 

Formação Lower Limestone Shale mineralizadas em Cu e Ag, sugerem que o 

sistema mineralizante do Irish Midlands incluiu importante contribuição de outros 

metais além de Zn e Pb; 

• Apesar de haver Cu no sistema do depósito em Lisheen (Zn-Pb-Ag), em 

Gortdrum esse Cu está fortemente relacionado com a falha strike-slip e a 

proximidade com corpos e brechas ígneas. A distribuição metálica de Cu, Ag, Hg 

e As ao longo de falhas EW associadas ao sistema da Falha Gortdrum sugere 

que esses fluidos bacinais percolaram ao longo dessas descontinuidades. 

Porém, ainda existe também um componente stratabound que tem relacionado 

com a reação de fluidos hidrotermais nas rochas carbonáticas e/ou com a 

mistura de fluidos meteóricos com fluidos hidrotermais quentes. 

• A paragênese (Quadro 7.1) observada em Gortdrum demonstra que os fluidos 

responsáveis pela precipitação de sulfetos formaram minerais em uma 

sequência de deposição segundo suas texturas: pirita → calcopirita → 

bornita/calcocita → tennantita-tetraedrita → stromeyerita+gortdrumita+cinábrio. 

Semelhente ao proposto por Hitzman et al. (2002) para Lisheen, sendo uma das 

evidência de que Gortdrum seja um Irish-type também. 

• A bornita e a calcocita ocorrem apenas na zona mais profunda como grãos finos 

disseminados na Dark Limestone em paragênese com a argentotennantita, onde 

essa unidade possui contato por falha com os ORS e mostra uma grande 

ocorrência de Cu, Ag, As, Sb e Hg. Já a unidade com os maiores teores é a 

Lower Pale Limestone, onde suas rochas demonstraram uma concentração 

anômala de Cu, Ag, As, Zn e Hg, ocorrendo calcopirita e tennantita disseminados 

e em veios dolomíticos.  
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• No contexto evolutivo local, inicialmente as rochas hospedeiras de Gortdrum 

teriam passado por falhamento normal entre ORS e a sequência carbonática 

durante o Carbonífero Inferior, posteriormente intrudidas e brechadas por 

magmas básicos. Cerca de 25 Ma após a deposição houve percolação de fluidos 

hidrotermais e a focalização da mineralização no depósito após um evento 

tranpressivo.  

• Apesar de baixo teor de Pb e Zn, assemelha-se com depósitos Irish-type (Zn-

Pb) pois também são formados por fluidos metalíferos de moderada salinidade, 

levemente ácido e pobre em enxofre com temperaturas entre 100 - 250º C 

(Wilkinson, 2014), associado com atividade ígnea. A maioria desses depósitos 

possuem evidências de falhamentos pós-mineralização. A ordem e 

entendimento desses processos podem auxiliar na investigação e implicações 

podem ser entendidas para outro estudo de mineralizações em outras províncias 

semelhante ao tipo Irish. 

• Portanto, a existência de sistema Irish-type atuante na região de Tipperary 

responsável pela mineralização de Gortdrum também pode estar controlando a 

precipitação de outros jazimentos de cobre-prata, como Mallow e Aherlow. A 

avaliação do potencial para a formação de um jazimento com volumes mais 

importantes de cobre ainda permanece pouco explorado na literatura da região. 
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APÊNDICE I – Tabela de dados geoquímicos. 



AmostrasColuna243 63 85 87 96 109 119 127 134 144 151 160 170 179 184 188 193 201 206 211 215 46 64 90 111 173 194 204

SiO2 % 83.8 89.2 39 39.8 55.5 45.2 39.8 26.6 47.4 51.1 60.7 32.5 43 60.6 15 23.2 25.8 14.4 8.36 16.7 16.1 89.1 93.4 52.3 61.4 14.3 42.9 87.3

Al2O3 % 6.33 3.87 7.06 4.26 5.24 10.25 6.05 2.99 15.35 6.01 8.28 12.95 4.54 5.49 3.61 0.73 5.08 2.71 2.07 2.89 3.6 4.1 2.73 5.14 5.21 1.49 5.83 6.2

Fe2O3 % 1.27 1.04 3.67 4.53 5.34 3.38 3.27 4.7 3.99 2.93 4.65 6.33 7.14 2.09 8.07 1.33 2.69 5.6 3.94 2.51 4.91 0.96 0.72 3.98 1.08 0.74 7.24 0.65

CaO % 1.45 1.53 22.7 22.5 12.9 22 24.6 30.6 8.44 18.75 7.68 18.3 18.2 14.2 30.8 40.6 34.3 36.8 42.3 40.3 34.6 0.29 1.11 17 16.15 46.2 14.85 1.06

MgO % 0.59 0.6 2.11 2.6 3.26 1.26 1.37 3.57 1.78 1.47 2.44 1.35 3.57 0.95 5.54 1.04 1.65 4.03 3.08 1.79 3.89 0.13 0.36 2.06 0.51 1.01 5.92 0.46

Na2O % 0.05 0.07 0.12 0.09 0.1 0.16 0.11 0.12 0.12 0.11 0.1 0.13 0.1 0.1 0.07 0.1 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.06 0.13 0.14 0.09 0.09 0.3 0.15

K2O % 1.78 1.12 2.04 1.2 1.44 2.96 1.69 0.86 4.35 1.73 2.38 3.65 1.21 1.49 1.03 0.24 1.44 0.78 0.61 0.84 1.04 1.19 0.77 1.5 1.55 0.45 1.73 1.71

Cr2O3 % 0.004 0.004 0.007 0.009 0.021 0.009 0.006 0.004 0.031 0.008 0.007 0.028 0.005 0.007 0.004 0.002 0.005 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005 0.002 0.004 0.006 0.003 0.007 0.003

TiO2 % 0.24 0.12 0.3 0.72 0.29 0.47 0.26 0.15 3.32 0.4 0.42 2.86 0.21 0.45 0.14 0.02 0.21 0.1 0.08 0.12 0.13 0.5 0.06 0.25 0.38 0.07 0.34 0.25

MnO % 0.04 0.05 0.18 0.26 0.26 0.12 0.12 0.18 0.11 0.11 0.12 0.2 0.31 0.13 0.43 0.13 0.14 0.2 0.24 0.23 0.19 0.01 0.04 0.27 0.07 0.08 0.53 0.04

P2O5 % 0.02 0.02 0.13 0.13 0.03 0.14 0.09 0.11 1.12 0.03 0.05 0.96 0.04 0.05 0.12 0.01 0.16 0.62 0.05 0.04 0.1 0.03 <0.01 0.03 0.15 0.11 0.01 0.01

SrO % <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01

BaO % 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.05 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

LOI % 3.64 3.1 21.8 22.7 16.85 18.65 21.7 29.8 11.7 17.25 12.5 19.55 22.1 14.05 33.3 33.1 29.6 34.7 39.4 33.8 33.9 1.51 2.44 18.25 14.6 36.6 22.2 2.85

Total % 99.22 100.7 99.16 98.82 101.2>102.0099.11 99.72 97.73 99.91 99.34 98.84 100.4 99.62 98.17 100.5 101.2 100.1 100.3 99.42 98.65 97.9 101.8 100.9 101.2 101.2 101.9 100.7

C % 0.54 0.78 6.05 6.32 4.72 5.34 6.18 8.45 2.67 4.86 3.16 4.87 6.17 3.8 9.55 9.17 8.17 9.81 10.85 9.47 9.52 0.1 0.46 4.88 3.91 10.15 6.15 0.44

S % 0.01 0.01 0.51 0.24 0.05 0.77 0.69 0.25 0.58 0.65 0.02 0.3 0.06 0.07 0.47 0.09 0.17 0.27 0.09 0.38 0.25 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.15 0.01 0.01

Ba ppm 81.2 45.8 230 156 62.1 204 164 74.9 156 116 117 207 53.8 71.4 432 37.9 118.5 65.6 58.4 102 98.8 41.4 41.4 68.6 103.5 50 100 52.7

Ce ppm 24.9 11.8 56.2 58.5 21.5 59.7 84.2 58.2 164.5 57.9 38.4 159.5 49.8 50.6 19.9 8.7 36.6 38.1 19.4 35.1 33.4 18.7 7.9 19.8 107.5 11.6 78.7 15.9

Cr ppm 30 20 40 60 160 60 40 30 230 60 50 210 30 50 30 10 40 20 20 30 20 30 10 30 40 20 40 20

Cs ppm 3.83 2.11 7.42 2.4 2.44 11.6 6.96 2.63 13.75 5.86 9.71 12.65 1.42 3.95 2.62 0.55 4.35 2.01 1.94 2.82 3.68 2.44 1.42 2.48 5.89 1.19 5.06 1.86

Dy ppm 1.37 1.14 3.91 4 2.52 4.48 7.06 6.21 9.71 4.1 2.03 8.62 2.75 3.89 2.19 1.96 6.89 5.38 2.93 3.18 3.69 1.16 0.67 4.8 6.12 1.09 8 0.67

Er ppm 0.95 0.65 1.97 1.83 1.19 2.29 3.42 3.06 4.45 2.37 1.3 3.59 1.75 2.19 0.96 1.04 2.74 2.18 1.61 1.4 1.78 0.84 0.39 2.03 3 0.72 4.8 0.55

Eu ppm 0.35 0.32 0.92 1.44 0.71 1.07 1.31 1.33 3.35 0.8 0.53 3.72 0.96 1.1 0.61 0.48 1.36 1.18 0.74 0.73 0.88 0.32 0.2 1.42 1.73 0.29 1.57 0.16

Ga ppm 7.3 4.6 10.2 7.9 9 12.4 8.7 4.8 26.2 8.5 10.4 22.7 5 8.9 5.9 2.1 7.6 4.9 3.7 4.9 5.7 5.5 4.3 6.8 8.3 3.7 9.3 8

Gd ppm 1.49 1.25 4.39 5.04 2.55 5 8.17 6.71 12 4.28 2.16 11 3.09 4.03 3.16 2.45 8.06 7.27 3.58 3.49 4.43 1.31 0.86 7.65 7.08 1.47 7.09 0.56

Ge ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Hf ppm 4.1 1.8 1.8 5.1 3.4 2.9 2.4 1.9 10.8 8 7.5 8.6 4.1 4.6 1 <0.2 1.4 0.9 0.6 0.9 1 5.2 1 4.9 9.9 0.6 4.3 5.7

Ho ppm 0.28 0.2 0.68 0.7 0.48 0.85 1.3 1.15 1.63 0.76 0.39 1.4 0.54 0.78 0.39 0.37 1.09 0.94 0.55 0.5 0.62 0.25 0.13 0.82 1.06 0.23 1.61 0.17

La ppm 12.7 9 30.5 30.5 11.1 30.6 40.8 29.6 87.1 26.9 18.5 87.8 23.3 26.9 10.8 4.9 18.2 23 10.3 19.5 18.1 11.8 4.5 9.9 52.7 7.7 68.6 9

Lu ppm 0.13 0.05 0.25 0.19 0.15 0.25 0.43 0.35 0.46 0.35 0.18 0.35 0.21 0.32 0.07 0.07 0.28 0.18 0.12 0.15 0.16 0.11 0.04 0.29 0.39 0.07 0.67 0.11

Nb ppm 5.1 4.6 6.9 28.4 8.6 13.4 8.1 4.6 126 9.3 8.5 107.5 5.4 14.4 3.5 0.7 5.3 3.4 2.2 3.1 4.1 7.9 1.6 4.9 7.7 2.4 7.1 4.7

Nd ppm 10.3 6.7 24.2 26.1 9.9 26.5 37.5 31 74.6 24.7 16.2 69.3 24.1 22 10.3 5.4 19 21.2 10.6 15.8 17.1 8.9 3.7 9.2 49.7 5.9 48.6 6.4

Pr ppm 3.01 1.81 6.88 7.11 2.63 7.52 10.4 8.04 20.3 7.04 4.74 19.45 6.43 6.12 2.67 1.38 5.09 5.35 2.7 4.23 4.72 2.62 0.98 2.35 13.6 1.6 14.55 1.94

Rb ppm 55.1 33.9 72 36.1 41.1 99 61.1 29.2 120 59.8 77.8 110 30.9 46.2 31.4 6.6 48.9 24.9 20 29 36.5 34.3 21.3 43.7 55.9 14.7 54.8 45.6

E 123 E 120



E 123 E 120

AmostrasColuna2 43 63 85 87 96 109 119 127 134 144 151 160 170 179 184 188 193 201 206 211 215 46 64 90 111 173 194 204

Sm ppm 1.86 1.37 4.92 5.57 2.35 5.25 8.12 6.77 14 4.6 2.84 13.55 4.42 4.43 2.64 1.86 5.85 5.63 3.06 3.53 4.18 1.59 0.81 4.07 8.52 1.15 8.68 1.17

Sn ppm <1 <1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 <1 1 1 <1 1 <1 1 1 1 1 <1 <1 1 <1 1 1

Sr ppm 20.6 15.5 194.5 156.5 72 278 269 345 104 153.5 36.6 269 90.7 63.7 194 261 233 247 255 361 262 16.3 13.2 111.5 177.5 232 69.2 13.5

Ta ppm 0.8 8.1 0.5 1.8 0.7 0.9 0.9 0.8 6.8 0.8 1.2 5.9 0.5 1.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 1.1 0.8 0.5 0.7 1.6 0.6 0.7

Tb ppm 0.22 0.18 0.66 0.71 0.42 0.79 1.3 1.07 1.59 0.63 0.3 1.57 0.51 0.6 0.41 0.31 1.16 1.08 0.6 0.45 0.65 0.21 0.12 1.06 1.02 0.16 1.21 0.09

Th ppm 3.76 2.27 4.78 3.79 3.38 7.32 5.5 4.47 15.35 6.71 5.34 13.5 3.23 4.32 2.3 0.47 3.64 2.38 1.53 2.22 2.61 4.23 1.15 3.11 5.37 1.33 5.26 3.38

Tm ppm 0.13 0.1 0.27 0.21 0.17 0.3 0.46 0.41 0.55 0.39 0.18 0.43 0.2 0.26 0.12 0.1 0.35 0.26 0.17 0.17 0.22 0.12 0.05 0.26 0.4 0.08 0.68 0.05

U ppm 0.62 0.27 1.18 1.01 0.58 1.28 0.87 0.7 2.83 2.26 0.92 2.15 1.56 6.87 1.74 2.81 3.6 2.34 1.7 4.92 2.14 0.65 0.34 0.68 2.59 4.84 1.66 1.2

V ppm 21 12 47 74 95 64 35 20 200 40 32 207 31 43 22 5 41 16 13 23 27 19 23 25 28 17 58 12

W ppm 1180 >10000 210 559 801 142 713 860 326 323 1400 76 499 812 183 340 120 136 146 130 129 1600 1770 555 714 2810 459 1320

Y ppm 9.1 5.9 19.7 20.2 12.4 23.1 32.1 28.6 47.4 20.9 10.8 38.4 15.1 24.8 12.5 12.3 32 29.4 17 15.3 18.1 7.3 3.6 24.1 32.4 8.6 43 4

Yb ppm 1.06 0.48 1.83 1.59 1.12 2.27 3.21 2.7 3.61 2.55 1.51 2.98 1.64 1.9 0.75 0.68 2.32 1.54 0.95 1.19 1.41 1 0.3 2.19 2.73 0.66 5.19 0.63

Zr ppm 154 64 71 215 147 107 87 73 411 312 296 351 168 195 32 7 50 32 20 32 41 200 40 190 406 22 169 237

As ppm 1.3 2.2 >250 >250 220 31 45.8 33.9 62 11.4 4.9 16.9 4.9 64 >250 97.3 88.3 >250 >250 >250 >250 2.2 2.1 3.4 3.3 >250 3.3 2

Bi ppm <0.01 <0.01 0.13 0.04 0.06 0.14 0.2 0.09 0.1 0.11 0.02 0.08 0.03 0.06 0.23 0.03 0.06 0.07 0.02 0.11 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.03 <0.01 <0.01

Hg ppm 13.2 3.04 >25.0 >25.0 9.14 4.71 3.66 3.56 11.5 14.4 18.35 2.44 2.95 13.35 >25.0 7.81 14.15 >25.0 >25.0 >25.0 >25.0 4.09 >25.0 >25.0 10.15 >25.0 19.15 19.4

In ppm 0.013 0.006 0.056 0.083 0.057 0.045 0.087 0.054 0.041 0.035 0.018 0.067 0.07 0.057 0.053 0.02 0.066 0.058 0.048 0.024 0.041 <0.005 0.007 0.054 0.036 0.008 0.069 0.006

Re ppm 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.003 0.003 <0.001 0.002 0.003 0.005 0.002 0.006 0.003 0.003 0.001 0.007 <0.001<0.001 0.002 0.004 0.008 0.002 <0.001

Sb ppm 0.2 0.19 121.5 >250 72.9 1.33 0.71 0.78 1.32 2.76 0.22 0.67 0.15 0.94 >250 28.7 20.9 >250 103.5 203 143.5 0.37 0.26 0.32 0.47 135.5 0.31 0.17

Se ppm <0.2 <0.2 0.6 0.6 0.2 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 <0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0.6 0.3 <0.2

Te ppm <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 0.04 <0.01 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01

Tl ppm 0.06 0.03 0.05 0.05 0.08 0.09 0.12 0.1 0.23 0.34 0.11 0.09 0.07 0.11 0.06 0.03 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.06 0.08 0.08 0.07 0.04

Ag ppm <0.5 <0.5 6.9 32.9 3 1.6 0.7 <0.5 0.8 1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 15.9 0.6 7.2 11.9 4.2 10.7 9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 6.3 <0.5 <0.5

Cd ppm <0.5 <0.5 1.1 3 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 6 <0.5 <0.5 2.3 0.7 2.3 1.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5 <0.5

Co ppm 176 2190 52 127 142 34 144 157 82 51 194 31 104 161 66 81 31 41 41 38 40 250 295 99 111 423 102 218

Cu ppm 2 2 4490 3370 651 5330 161 118 306 5430 11 1370 47 380 7070 539 323 3460 1350 4850 3670 8 3 8 33 1370 3 8

Li ppm 30 20 10 20 20 20 20 10 40 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 <10 10 20

Mo ppm 2 3 3 3 3 3 3 2 6 2 2 4 2 2 2 3 8 3 3 3 5 3 3 2 2 3 2 2

Ni ppm 27 356 23 46 42 20 39 37 90 18 58 85 66 50 34 11 11 10 9 8 9 29 39 25 20 70 44 32

Pb ppm <2 <2 7 6 5 12 23 40 27 15 6 20 3 3 7 6 12 9 7 9 10 4 <2 4 9 8 4 <2

Sc ppm 3 2 7 8 9 10 8 5 16 7 5 16 4 6 3 1 7 2 2 3 4 2 1 7 5 2 5 2

Zn ppm 4 3 174 456 88 11 10 13 11 10 17 15 15 6 816 38 34 432 158 457 329 3 3 12 7 86 8 5


