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RESUMO: No distrito de Yerington, Nevada, foram formados depósitos hidrotermais tipo Cu-skarn 
a partir metassomatismo de calcários do Triássico por fluidos exsolvidos de um batólito granítico 
Jurássico o qual deu nome ao distrito. Atualmente, a assembleia mineral do depósito está zonada 
desde a intrusão granítica, com variação composicional de granadas e diminuição da porcentagem 
de diopsídios, eventualmente desaparecendo na transição com o protólito dolomítico fora da zona 
hidrotermal. Após a mineralização em Cu, tectônica extensional Cenozoica - conhecida como 
Basin-and-Range - resultou no basculamento das camadas da área de estudo em até 90º para o 
oeste, expondo o contato entre batólito e enacaixantes metassesimentares e metavulcânicas, 
contribuindo assim para a aquisição de dados de paleoprofundidades. No presente estudo, foram 
analisadas amostras do depósito Cu-skarn de Ludwig, com o intuito caracterizar os fluidos 
hidrotermais que levaram ao enriquecimento em cobre e obter novas informações a respeito das 
condições termoquímicas no momento da mineralização. Através de observações petrográficas, 
imageamento por elétrons retroespalhados em MEV e por microtermometria, conseguimos 
restringir certas propriedades dos fluidos do sistema em condições similares àquelas do 
metassomatismo e mineralização. A partir de medidas de congelamento/fusão em inclusões 
fluidas, obtivemos a composição e salinidade dos fluidos do sistema. Ainda, com aquecimento das 
amostras, também por microtermometria, foram obtidos dados de densidade dos fluidos e 
temperatura mínima de aprisionamento destes. As temperaturas de fusão das amostras indicam 
fluidos de alta salinidade bem como a presença de cátions divalentes (provavelmente Ca) em 
solução, combinados a íons Cl-. As temperaturas obtidas foram de 27,1ºC para fusão total das 
inclusões após prévio congelamento, e 220ºC para temperatura mínima de homogeneização. Os 
dados obtidos até então trouxeram novos esclarecimentos a respeito das condições de circulação 
hidrotermal durante a formação do depósito de Cu de Ludwig. Como conclusões tem-se que i) o 
skarn se formou da circulação de fluidos de salmouras sedimentares pela ação de calor 
magmático; ii) confirmou-se zonação em granadas, sugerindo trocas entre Al e Ca; iii) dados de 
microtermometria em inclusões fluídas proveram dados de temperatura mínima de formação 
destas, além de dados iniciais da composição química das inclusões, caracterizadas por alta 
salinidade e provável armazenamento do Ca exsolvido no metassomatismo. Propõe-se então que 
estudos complementares sejam realizados, através de dados de paleoprofundidade e de pressão 
de armazenamento das inclusões fluídas para caracterizar o depósito de Ludwig em sua 
profundidade de formação. 
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