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RESUMO: Hospedando cobre, prata e mercúrio em carbonatos marinhos, o depósito de 

Gortdrum é 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 inserido no contexto de uma das mais importantes províncias de zinco e 

chumbo do mundo, no Irish Orefields, porém com relações genéticas ainda pouco 

compreendidas. A Mina de Gortdrum foi minada na década de 70 pela Gortdrum Mines Ltd. e 

desde os anos 80 não se obteve mais estudos referente a este tipo de ocorrência. O contexto 

geológico de Gortdrum abarca uma plataforma carbonática que se manteve estável até o 

Chadian (~340 Ma) quando vulcanismo de grande escala na província de Limerick, simultâneo 

à tensão regional N-S, acomodou fraturamentos verticais e colocação de diques máficos. 

Seguiu-se um episódio hidrotermal associado a aquecimento ígneo que alterou as rochas 

máficas e resultou nas brechas vulcânicas e hidrotermalmente alteradas de Gortdrum. A idade 

da mineralização ainda é desconhecida, apesar de intrusões máficas do Chadian (cerca de 345 

Ma) encaixadas nas rochas de Gortdrum e com alteração hidrotermal associada à 

mineralização indicarem a idade máxima do evento de mineralização. O corpo mineralizado é 

dividido em duas partes: a) Gortdrum Central, onde o corpo principal está hospedado entre 

falhas cortadas por diques verticais e b) Gortdrum Leste, que apesar de considerado não-

econômico durante atividades de exploração, representa um corpo stratabound, hospedado em 

calcário dolomitizado e brechas vulcânicas e entre cunhas estreitas de falhas. O foco desse 

estudo é na metalogênese da parte leste de Gortdrum, onde mineralização de grande teor com 

aproximadamente 25 g/ton de Cu ocorre em níveis estratigraficamente acima do Ballyvergin 

Shale. Espera-se que, assim como na porção central de Gortdrum, sua sequência de eventos e 

paragênese mineralógica como a calcopirita, mercúrio-tennantita e outros sulfetos. O principal 

controle da mineralização é a falha strike-slip de orientação ENE mergulhando 75º para NW 

colocando em contato arenitos devonianos com os carbonatos carboníferos que durante a 

orogenia Herciniana essas estruturas passaram por diversas reativações. Utilizando como base 

descrições macroscópicas dos furos de sondagem, caracterização mineralógica das lâminas 

em luz transmitida/refletida complementando com análises de MEV-EDS, torna-se possível 

entender os produtos da percolação de fluidos mineralizadores e como alteraram a assinatura 

diagenética desses carbonatos plataformais, assim como a sequência paragenética para 

compreender melhor a metalogênese do depósito. Em comparação com exemplos brasileiros 

de províncias de Zn-Pb tipo MVT, como a hospedada na Sequência Vazante, observa-se que 

depósitos satélites de Cu-Ag como Gortdrum ainda não foram descritos ou não ocorrem, 

revelando carência de estudos exploratórios no contexto nos cinturões mineiros no Brasil. 
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