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RESUMO 

 

O Granito Passa Três é um maciço sienogranítico alongado na direção NE-SW 

mineralizado a ouro, intrusivo nas rochas metassedimentares das Formações 

Votuverava e Betara, no contexto da Faixa Ribeira Meridional no leste 

paranaense. Este trabalho busca contribuir com o conhecimento da 

mineralização por meio de análises petrográficas complementadas por MEV e 

MicroCT. O granito é composto por quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e 

muscovita, além de microclínio, albita, sericita, clorita, carbonatos e sulfetos; 

produtos de alterações tardi-magmáticas a hidrotermais. Ocorre deformação 

rúptil-dúctil associada à colocação do maciço e brechação intensa resultante da 

sobrepressão de fluidos. Foram identificadas três fases de sulfetos 

hidrotermais: (i) pirita 1 (ii) pirita 2 + aikinita 1 + calcopirita 1; (iii) calcopirita 2 + 

galena + aikinita 2 + molibdenita + tetraedrita; e uma fase supergênica (iv) 

bornita + calcocita. As alterações hidrotermais compreendem processos de 

microclinização, albitização, sericitização e carbonatação, cujos registros 

englobam mudanças composicionais e texturais que expressam a intensidade 

deste processo na região. A presença de ouro tanto no granito como nas 

encaixantes parece estar geneticamente relacionada com a colocação do corpo 

granítico, compatível com o modelo metalogenético “intrusion-related”. 

Palavras chave: Granito Passa Três, alteração hidrotermal, mineralização 

aurífera. 
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ABSTRACT 

 

The Passa Três Granite is a gold-bearing syenogranitic elongated body striking 

NE-SW, intrusive on the metasedimentary rocks from the Votuverava and 

Betara Formations, in the context of the Southern Ribeira Belt, eastern Paraná 

State. This study aims to contribute to the geological knowledge of the 

mineralization with petrographic analysis assisted by SEM and MicroCT. Its 

composition is mainly represented by quartz, alkali-feldspar, plagioclase and 

muscovite, besides microcline, albite, sericite, chlorite, carbonates and sulfides; 

products of late magmatic to hydrothermal alterations. There is brittle-ductile 

deformation associated to the emplacement of the massif and intense 

brecciation yielding from the fluid overpressure. Three hydrothermal sulfide 

paragenesis were identified: (i) pyrite 1 (ii) pyrite 2 + aikinite 1 + chalcopyrite 1; 

(iii) chalcopyrite 2 + galena + aikinite 2 + molybdenite + tetrahedrite; and a 

supergenic phase (iv) bornite + chalcocite. Hydrothermal alteration 

comprehends microclinization, albitization, sericitization and carbonation. It is 

imprinted by changes in composition and texture which express the intensity of 

this process in the area. The presence of gold both in the granite and in the host 

rock is likely to be genetically linked to the emplacement of the granitic body, 

which is compatible to the “intrusion-related” model. 

 

Keywords: Passa Três Granite, hydrothermal alteration, gold mineralization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os depósitos auríferos associados ao Granito Passa Três (GPT) que 

ocorrem próximos ao munícipio de Campo Largo (PR) são atualmente 

considerados os mais importantes na região do Vale do Açungui. O corpo 

granítico abrange uma área aproximada de 5 km2, sendo constituído 

principalmente por sienogranitos que exibem uma alteração hidrotermal 

pervasiva relacionada a formação de veios de quartzo auríferos com sulfetos. 

A região vem sendo explorada desde a década de 1980, inicialmente por 

intensa atividade garimpeira nos veios aflorantes, até o presente, onde todas 

as minas da área são controladas pela Mineração Tabiporã, exceto o setor da 

jazida em estudo, que foi arrendada da Mineropar pela Frontier Mining do 

Brasil. 

A área de estudo está situada na região de Itambezinho, município de 

Campo Largo (PR). A partir de Curitiba, seu acesso é feito pela BR-376 sentido 

Ponta Grossa, seguindo a estrada da fábrica de cimentos Itambé por 17 km, 

onde se toma uma estrada secundária por mais 4 km até chegar à Mineração 

Frontier (Figura 1). 

 

Figura 1: Localização da área de estudo - Mineração Frontier, Campo Largo, Paraná – e 
situação do Granito Passa Três (corpo alongado magenta a esquerda) no contexto geológico 
regional (extraído da Folha de Curitiba na escala 1:250.000 (Mineropar, 2006)).  
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1.1 Contexto e problema 

A Mineração Frontier localiza-se no extremo norte do maciço 

sienogranítico Passa Três, de idade Neoproterozoica, intrusivo em meio às 

rochas supracrustais Meso e Paleoproterozoicas do Grupo Açungui (Figura 1), 

representadas na região principalmente por metamargas, calcissilicáticas, filitos 

e xistos. A mineralização aurífera concentra-se no corpo granítico na forma de 

veios de quartzo.  

Existem seis galerias pioneiras abertas, de onde foram analisadas 

amostras para ouro resultando em um teor médio de 30 ppm nos veios 

(atingindo até 100 ppm) em meio ao granito, e 7 ppm nas encaixantes, de 

acordo com informação verbal do Sr. Aristófanes de Souza, sócio da Frontier 

Mining do Brasil. Com as atividades de implantação de um empreendimento 

mineiro, surge a necessidade do estudo geológico de detalhe. Atualmente, está 

em execução uma campanha de sondagem para delimitação do depósito 

mineral.  

A caracterização geológica do corpo mineralizado e das rochas 

encaixantes é uma etapa de extrema importância para definir a viabilidade e as 

estratégias de explotação. Assim, este estudo se justifica por proporcionar um 

aprimoramento no conhecimento geológico da jazida, que poderá ser aplicado 

no direcionamento das instalações das galerias de explotação. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com o conhecimento das zonas 

de alteração hidrotermal e mineralização aurífera associadas ao GPT. Os 

objetivos específicos são:  

(i) Caracterizar a composição, textura e estrutura do granito, das 

encaixantes e dos veios mineralizados na área de estudo;  

(ii) Determinar a paragênese da mineralização e das alterações 

hidrotermais;  

(iii) Compreender a relação entre o corpo mineralizado e as encaixantes, 

que também estão mineralizadas, mas com menor teor. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

O distrito aurífero de Campo Largo possui destaque regional por ser um 

dos únicos do sul do país. Os principais depósitos do distrito são denominados 

Campo de Santana, Barreiro e Passa Três, compreendendo várias jazidas 

(Picanço, 2000). Estes corpos ígneos apresentam formas estreitas e 

alongadas, são metaluminosos, com especialização metalogenética em W-Mo 

(Cu-Au) (Dressel, 2013 e Picanço, 2000). O Granito Passa Três (GPT) é um 

pequeno corpo muito diferenciado, tarditectônico, mesozonal e intrusivo nas 

rochas metassedimentares das formações Votuverava a oeste e Betara a leste, 

pertencentes ao Grupo Açungui (Cury, 2003) (Figura 2). De modo geral, os 

contatos com as rochas encaixantes se fazem através de zonas de 

cisalhamento, como a Falha do Cerne no contato norte e a Falha de Morro 

Agudo a oeste.  

A sequência metavulcanossedimentar da Formação Betara é 

representada por três sequências litológicas principais (Siga Jr et al. 2010): (i) 

basal, formada por quartzitos puros, quartzitos micáceos, filitos grafitosos e 

rítmicos; (ii) intermediária, composta por quartzitos, rochas calcissilicáticas, 

metamargas e mármores homogêneos a bandados; (iii) e a sequência 

metapelítica superior, com predominância de quartzo-sericita-filitos. Estas 

rochas ocorrem intercaladas com soleiras de metabasitos, que datam de 1,5 

Ga, sendo interpretada como idade de deposição da Formação Betara (Siga Jr. 

et al. 2010). 

A Formação Votuverava foi subdividida por Fiori (1990) também em três 

sequências: Bromado, Coloninha e Saivá, da base para o topo. O conjunto 

Bromado compreende filitos que podem apresentar aspecto rítmico, quartzitos 

mal selecionados, metaconglomerados glaciais e filonitos. O conjunto 

Coloninha é composto por metassedimentos mostrando empilhamento 

turbidítico. O conjunto Saivá é composto por filitos com elevado teor de matéria 

orgânica, mármores, metamargas ou metarritmitos carbonáticos e acima 

ocorrem filitos vermelhos gradando para ritmitos. Dados isotópicos U-Pb  em  

zircão  de  rochas  metavulcânicas  básicas  do  Grupo  Votuverava forneceram  

idades  em  torno  de  1475-1490  Ma  (Siga  Jr  et  al.,  2011), interpretadas 

como idade de deposição do grupo 
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Figura 2: Contexto geológico da região estudada englobando o Granito Passa Três e as 
encaixantes das Formações Betara e Votuverava. Adaptado de Cury (2003). 
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Segundo Piekarz (1992), as rochas metassedimentares, quando 

indeformadas, apresentam uma clivagem ardosiana (S1) subparalela ao 

acamamento sedimentar (S0). Nas proximidades do granito encontram-se 

intensamente deformadas, mostrando duas foliações, sendo S1 de baixo 

ângulo e S2 de alto ângulo, e, quanto mais próximo à intrusão, maior é a 

tendência de S2 evoluir para uma clivagem de fratura (Piekarz, 1992). Estas 

foliações podem formar pares S-C com cinemática dextrogira (Cury, 2003).  

O GPT possui composição geral sienogranítica, tendo sido propostos dois 

domínios principais (Picanço, 2000): (i) leuco-sienogranito, correspondendo 

parcialmente à fácies equigranular central de Piekarz (1992), de cor rósea e 

textura equigranular geralmente média. É composto por feldspato potássico 

(40-55%), albita-oligoclásio (15-26%), quartzo (17-25%) e máficos - biotita e 

anfibólio (<15%), além de microclínio, albita, biotita, muscovita/sericita, clorita, 

titanita, leucoxênio, carbonatos, pirita, fluorita e minerais de argila, provenientes 

de alterações tardi a pós-magmáticas. (ii) mela-sienogranito, correspondendo 

parcialmente à fácies porfirítica de borda de Piekarz (1992), constituído por 

rochas róseo-avermelhadas, de textura granular porfirítica subédrica fina a 

média, com fenocristais de feldspatos. Em relação à primeira, apresenta menos 

quartzo e mais feldspato potássico e máficos, tendendo a composições 

sieníticas e índice de cor mesocrático, apresentando um aumento na 

quantidade de carbonatos e epidoto, tanto como vênulas quanto como minerais 

neoformados. Picanço (2000) sugere que a fonte dos fluidos que promoveu as 

alterações é externa à intrusão, sendo provavelmente proveniente do 

retrometamorfismo de rochas metabásicas por onde passam as zonas de 

cisalhamento.  O contato entre as fácies é gradativo.  

É comum a ocorrência de enclaves, que podem ser restitos do magma 

que originou o granito, ou, mais provavelmente, xenólitos assimilados. Ocorrem 

também veios de aplitos, microgranitos e pegmatitos, além de veios auríferos 

de quartzo com sulfetos, que representam manifestações ígneas tardias à 

formação do corpo granítico. Compreendem o principal estágio de 

mineralização aurífera e correspondem à fácies filonar (Piekarz, 1992).  
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Ocorrem dois sistemas de falhas normais conjugados e contemporâneos, 

de direção N-S e E-W, com ângulos de mergulho médios a altos para W e S, 

respectivamente (Dressel, 2017). Estas fraturas comportaram-se como 

condutos para fluidos que promoveram alterações hidrotermais potássicas e 

propilíticas (Mesquita et al. 2002). Piekarz (1992) identificou alteração de 

biotitas e anfibólios, microclinização, sericitização, argilização, carbonatação e 

silicificação. Segundo o autor, houve metassomatismo potássico de alta 

temperatura antes da cristalização completa do magma, nos primeiros estágios 

de alteração hidrotermal, com assembleia de microclínio, biotita e fluorita 

(Mesquita et al. 2002). A sericitização que bordeja o veio de quartzo-sulfeto 

aurífero liberou grandes quantidades de sílica, que migrou pelas fraturas e 

depositou-se nos filões de quartzo. A alteração argílica está associada a 

estreitas faixas de pirita acompanhando os veios mineralizados, apresentando 

ouro com teores econômicos (acima de 5 ppm). Ela ocorre em contato abrupto 

com a encaixante, associada à fluorita, sem vestígios de alteração supergênica 

(carbonatos e sulfetos que são sensíveis ao intemperismo encontram-se 

intactos), sugerindo que a argilização é hidrotermal hipogênica (Piekarz, 1992). 

O ouro ocorre preferencialmente nos veios, mas, também, no granito 

hidrotermalizado. Os veios mineralizados estão alojados em aberturas pull-

apart ocasionadas pelos sistemas de fraturas (Dressel, 2017), que foram 

preenchidas de modo polifásico. Segundo Piekarz (1992) e Picanço (2000), os 

veios são compostos por quartzo, carbonatos, microclínio, sericita-muscovita, 

fluorita, pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, galena, molibdenita, sulfossais de 

Bi e Cu, ouro, illita e clorita, sendo que o ouro ocorre entre as fraturas da pirita, 

podendo estar associado à calcopirita. Através de estudos de inclusões fluidas, 

Piekarz (1992) determinou que os fluidos que carreavam o ouro foram 

introduzidos no sistema nos estágios rúpteis tardi-tectônicos, depositando-o em 

temperaturas e pressões maiores que 280ºC e 1100 bars, respectivamente. 

Conforme o autor, nas rochas encaixantes também ocorrem veios 

hidrotermais de quartzo sulfetado mineralizados com baixos teores de Au. São 

lenticulares e concordantes com a foliação milonítica, e diferem 

geoquimicamente dos veios auríferos de maior teor internos ao GPT pelos 

teores elevados de As e W, baixos de Cu e nulos de Bi. A assinatura de 
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isótopos estáveis dos veios de maior teor é similar à do granito, diferindo do 

padrão registrado nos veios nas encaixantes, que sugere que estes últimos 

tenham sido mobilizados a partir da própria sequência metassedimentar. 

Os estudos geoquímicos realizados por Soares e Gois (1987) e Picanço 

(2000) permitiram caracterizar o GPT como predominantemente cálcio-alcalino 

a shoshonítico, compatível com a série à magnetita de Ishirara (1977), ou 

granito tipo I de Chappel & White (1974). A fonte deste granito seria híbrida 

crustal-mantélica, o que é indicado pela sua assinatura aluminosa e com menor 

porcentagem de álcalis nos termos com maior teor de SiO2, além do 

enriquecimento em Ba, Sr e Zr e do alto fracionamento dos ETR leves em 

relação aos pesados (Cury, 2003). Sua colocação, assim como as 

mineralizações, são condicionadas à Zona de Transcorrência Lancinha, que 

alojou o granito em um cavalgamento no extremo sul da Falha do Cerne 

(Piekarz, 1992). O GPT pode ser considerado tardi-orogênico no contexto do 

metamorfismo e deformação do Terreno Apiaí e pós-orogênico em relação ao 

arco magmático Três Córregos - Cunhaporanga (630-590 Ma) (Cury, 2003). 

Feições deformacionais tais como quebra de grãos, extinção ondulante do 

quartzo, fraturamento pervasivo e orientação mineralógica localizada de 

feldspatos e biotitas foram usadas por Piekarz, (1992) para classificar o GPT 

como pré ou sintectônico a uma fase de cisalhamento rúptil-dúctil dextral. 

Picanço (2000) obteve idades de 616±36 Ma para a colocação do GPT, e 

527 a 510 Ma para a mineralização aurífera, através de dados K-Ar em sericita 

de zonas de falha e Rb-Sr da encaixante mineralizada e de lixiviados de pirita. 

Os episódios de alterações hidrotermais registrados por muscovitas em 

pegmatitos têm idades de 604 Ma. Já as idades obtidas por Dressel (2017), 

através de análises U-Pb em zircão e Ar-Ar em muscovita, sugerem que o 

granito e os corpos mineralizados tenham se formado contemporaneamente 

em 617 a 604 Ma, corroborando para a interpretação de uma transição 

magmato-hidrotermal. 

Segundo Picanço (2000), o modelo de depósito do GPT compreende a 

existência de áreas fonte (metassedimentos e embasamento) por onde 

percolam fluidos através de zonas de cisalhamento regionais, depositando o 

minério por rebaixamento de temperatura e pressão em zonas que estão 
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permeáveis devido à alteração hidrotermal. Essa interpretação contrasta com 

os dados obtidos por Piekarz (1992) e Dressel (2017), que sugerem uma 

origem magmática-hidrotermal para os fluidos e idade semelhante para o 

granito e a mineralização. Dressel (2017) classifica o depósito como sendo 

filoneano do tipo “granitoid-hosted lode gold deposit”, classificação esta 

também utilizada por Biondi (2015). Neste último trabalho, o autor inclui este 

tipo de depósito no modelo de ouro orogênico em região metamorfizada em 

grau baixo, enquanto que autores de trabalhos de caráter mundial atualmente 

separam os dois modelos (e.g. Goldfarb et al. (2005) - Figura 3), e o depósito 

estudado se encaixaria como tipo “intrusion-related”, subtipo Fort Knox (o maior 

depósito deste tipo e amplamente aceito, localizado no Alasca), rico em Au-Bi-

Te-Mo-W-As. Este tipo de depósito foi definido por Thompson et al. (1999). 

 

Figura 3: Esquema ilustrando os ambientes crustais dos depósitos de ouro orogênico e os 
depósitos de ouro "intrusion-related" em termos de profundidade de formação e contexto 

estrutural. O depósito estudado se encaixa no tipo destacado pelo retângulo vermelho. 
Adaptada de Groves et al (2003). 
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Segundo Goldfarb et al. (2005), os depósitos “intrusion-related” possuem 

teores relativamente baixos e são muito tardi orogênicos, geralmente 

posteriores à deformação regional, ao contrário dos depósitos de ouro 

orogênico, que possuem teores mais elevados e normalmente se desenvolvem 

nos estágios finais da deformação ainda ativa nos terrenos metamórficos 

encaixantes. Apesar de muitos depósitos de ouro orogênico ocorrerem 

espacialmente associados à plútons félsicos, os depósitos “intrusion-related” 

possuem uma relação genética clara e direta com os plútons hospedeiros ou 

adjacentes, evoluindo de estágios magmáticos iniciais de alta temperatura para 

veios hidrotermais de baixa temperatura. Além destas, outras características 

que distinguem os dois tipos de depósito são que os “intrusion-related” se 

localizam mais próximos à região cratônica e em associação regional com 

veios de Sn e W (Groves et al., 2003).  

Contudo, há uma série de semelhanças, como anomalias de Bi, W e Te, 

assembleias de sulfetos, fluidos de baixa salinidade e alto teor de CO2 e δ18O e 

relação espacial com granitoides, tornando problemática a classificação da 

maioria dos depósitos, pois exibem características comuns entre os dois tipos 

(Goldfarb et al., 2005). Segundo o autor, os aspectos da alteração hidrotermal 

também são semelhantes, caracterizada pela presença de carbonatos 

(principalmente dolomita ferrosa e ankerita), sulfetos (principalmente pirita, 

arsenopirita e pirrotita) e metassomatismo alcalino que promove a formação de 

sericita, biotita, albita e clorita, também encontrados na região estudada. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Buscando estudar em detalhe os aspectos dos diferentes tipos de rocha, 

foram coletadas 24 amostras em oito furos de sondagem (Figura 4) realizados 

previamente, a fim de delimitar em subsuperfície o corpo granítico e prospectar 

a mineralização também nas encaixantes.  

3.1 Trabalhos de campo 

Houve três etapas de campo na Mineração Frontier, nos dias 28/05, 11/07 

e 22/08/2017, com o objetivo de visitar as galerias pioneiras, reconhecer o 

aspecto macroscópico das rochas aflorantes, acompanhar a descrição dos 

testemunhos de sondagem e coletar as amostras que constituem o material de 
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estudo (Tabela 1). Os testemunhos foram serrados no local e encaminhados 

para confecção de seções delgadas e polidas para petrografia e MEV e blocos 

para microtomografia. As amostras foram coletadas visando representar as 

diferentes litologias e fácies do granito, além dos veios sulfetados. 

 

Figura 4: Mapa de localização dos furos de sondagem executados, com destaque em preto 
para os furos onde foram coletadas amostras. Modificado de Cury (2003). 

3.1 Petrografia 

A partir dos testemunhos de sondagem foram preparadas 18 lâminas 

delgadas (Tabela 1) com espessura de 30 µm no Laboratório de Análise de 

Minerais de Rochas (LAMIR) da UFPR e na Seção de Laminação do IGc-USP, 

sendo 8 delas polidas, e 2 blocos polidos. As análises ópticas foram realizadas 

em luz transmitida e refletida no Laboratório de Pesquisa em Microscopia 

(LAPEM) da UFPR e na sala de microscopia do IGc-USP com microscópio 

Olympus BX40. As fotomicrografias foram capturadas em microscópios da 

marca Zeiss, modelo Axio imager.A2M acoplado com câmera Zeiss AxioCam 

MRc no Laboratório de Microscopia Petrográfica do IGc-USP e no LAMIR. 
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Tabela 1: Relação de nomenclatura utilizada em laboratório das amostras coletadas e a 

proveniência dos trechos dos furos de sondagens, sua respectiva posição espacial 
(coordenadas UTM – datum SIRGAS2000) e o tipo de amostra/ análise realizada. 

Id Lab X Y Z Furo Prof (m) Petrografia MicroCT MEV 

FR01 633206 7195923 758,1 SR10 40,9 Lâmina delgada 
  

FR02 633206 7195923 748 SR10 51 Lâmina polida 
  

FR03 633208 7195874 747 SR02 55 Lâmina polida 
 

x 

FR04 633208 7195874 751 SR02 51 Lâmina delgada 
  

FR05 633208 7195874 717,45 SR02 84,55 Lâmina polida x x 

FR06 632784 7195957 693,65 SR03 61,35 Lâmina delgada 
  

FR07 632690 7195695 731,2 SR04 35,8 Lâmina delgada x x 

FR08 633202 7195840 694,75 SR07 118,25 Lâmina polida 
  

FR09 633202 7195840 697,65 SR07 115,35 Lâmina delgada 
  

FR10 632222 7195686 669,1 SR08 48,9 Lâmina polida 
  

FR11 632222 7195686 688 SR08 30 Lâmina delgada 
  

FR12 632134 7195587 603,5 SR09 104,5 Lâmina delgada 
  

FR13 633051 7195767 764,2 SR11 87,8 Lâmina delgada 
  

FR14 633208 7195874 787,1 SR02 14,9 Lâmina polida 
  

FR15 633208 7195874 784,9 SR02 17,1 Seção polida 
 

x 

FR16 633208 7195874 733 SR02 69 Lâmina polida 
  

FR17 633208 7195874 688,8 SR02 113,2 Amostra de mão 
  

FR18 633051 7195767 808,05 SR11 43,95 Amostra de mão 
  

FR19 633051 7195767 803,9 SR11 48,1 Lâmina delgada 
  

FR20 633051 7195767 800,8 SR11 51,2 Lâmina delgada 
  

FR21 633051 7195767 795,1 SR11 56,9 Amostra de mão 
  

FR22 633051 7195767 754,2 SR11 97,8 Amostra de mão 
  

FR23 633208 7195874 802 SR02 112,8 Lâmina polida 
  

FR24 633208 7195874 698,2 SR02 103,8 Seção polida 
 

x 

As análises petrográficas foram realizadas buscando reconhecer a 

mineralogia, estruturas e texturas presentes nos granitos e seus equivalentes 

hidrotermais, nas rochas encaixantes e nos veios de quartzo sulfetados 

3.2 Microscópio eletrônico de varredura - MEV 

Foram analisadas três lâminas delgadas polidas (FR03, FR05 e FR07) e 

dois blocos polidos (FR15 e FR24) em duas sessões no LAMIR, em 

equipamento da marca Jeol, modelo 6010LA, equipado com detector EDS da 

marca Jeol, modelo EX-94410T1L11, visando o imageamento de texturas 

minerais e análises químicas semi-quantitativas das fases acessórias, 

principalmente dos sulfetos, por espectrometria por dispersão de energia 

(EDS). As condições analíticas utilizadas foram: voltagem de aceleração em 20 

kV, corrente de 100 nA e spot com 55 µm. 
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Neste tipo de análise, um feixe de elétrons é acelerado e focalizado sobre 

a amostra, atingindo pontualmente sua superfície, refratando os elétrons 

incidentes e produzindo raios X que são coletados por detectores e convertidos 

em um sinal de vídeo. O sinal de imagem resulta da interação do feixe 

incidente com a superfície do material. Quanto mais denso, mais clara será sua 

representação. Os sinais mais utilizados para obtenção da imagem provêm dos 

elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados. Através da análise dos 

picos obtidos no espectro de raio X, um detector por dispersão de energia 

(EDS) é utilizado para determinar os elementos presentes na amostra 

(Goldstein, 2012). 

3.3 Microtomografia computadorizada de raios X – MicroCT 

Foram analisadas duas amostras (FR05 e FR07) de cerca de 1 cm³ em 

uma sessão no LAMIR, em equipamento da marca Bruker-Skyscan, modelo 

1172, com o objetivo de visualizar tridimensionalmente a textura do minério e 

determinar o tamanho e a geometria das partículas de ouro. As condições 

analíticas utilizadas foram: pixel da câmera com 8,76 µm, voltagem da fonte de 

100 kV, corrente de 100 µA, filtro de Al+Cu, tempo de exposição de 2200 ms, 

passo de rotação de 0,2º, rotação de 360º e frame averaging/ random 

movement desligados. 

A técnica de MicroCT se baseia na interação de um feixe de raios X 

policromático de alta energia e potência constante com uma amostra sólida. A 

imagem de sombra gerada pela interação entre o feixe de raios X e a amostra 

é dependente da distribuição espacial e densidade de cada mineral que 

compõe a amostra. Para minerais com densidades diferentes a absorção de 

raios X torna-se diferente, fazendo com que seja possível separar fases 

minerais usando esta técnica. Após processos computacionais de tratamento 

das imagens obtidas pelo microtomógrafo, entre eles a reconstrução, que é o 

empilhamento das imagens obtidas resultando em uma representação 

volumétrica, é possível gerar modelos tridimensionais a partir do coeficiente de 

atenuação de raios X dos materiais (Ketcham et al. 2001). 
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4. RESULTADOS 

Os granitoides do Passa Três são a litologia predominante nos 

testemunhos de sondagem, ocorrendo intercalação com as encaixantes e veios 

de quartzo (Figura 5), havendo intensa assimilação das encaixantes no corpo 

intrusivo. Além disso, são identificados diversos trechos correspondentes a 

hidrotermalitos provenientes da alteração de ambas as unidades. 

 

Figura 5: Exemplo da grande variação litológica apresentada nos testemunhos de sondagem, 
onde o granito está intercalado com as rochas encaixantes, hidrotermalitos e veios de quartzo.  

Escala gráfica com intervalo de 10 cm. 

4.1 Petrografia 

Os litotipos estudados foram divididos em associações de paragêneses 

semelhantes, apresentados em ordem cronológica a seguir. 

4.1.1 Encaixantes  

Este grupo abrange rochas metassedimentares classificadas como 

carbonato-silicáticas (Fettes & Desmons, 2007) e xistos. Os testemunhos 

amostrados (FR05 e FR08) são referentes aos furos SR02 e SR07 (Figura 6), 

localizados no contato leste do granito Passa Três, e, portanto, pertencentes à 

Formação Betara. Possuem cor verde escuro a cinza claro e estão 
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intensamente cortados por vênulas de quartzo e carbonatos. A textura 

predominante é granoblástica fina, podendo ser lepidoblástica nas porções 

xistosas. A estrutura varia de bandada/ xistosa a brechada.  

 

Figura 6: Testemunhos de sondagem apresentando os dois diferentes aspectos das rochas 

encaixantes, sendo que ocorre intensa assimilação destas pelo granito. Os retângulos 
vermelhos indicam onde foram coletadas as amostras FR08 (esquerda) e FR05 (direita). 
Escala gráfica com intervalo de 10 cm. 

As rochas carbonato-silicáticas, nome genérico para as rochas compostas 

por até 50% de carbonato, podem variar em termos de mineralogia e estrutura, 

sendo que a amostra estudada foi classificada como muscovita-dolomita-

quartzo granofels. Nesta rocha, o quartzo ocorre de duas formas: Quartzo 1 - 

possui granulação média, hábito euédrico hexagonal, contatos retos e ausência 

de extinção ondulante (Figura 7A). Quartzo 2 – granulação média a grossa, 

hábito anédrico, contatos interdigitados, possui subgrãos bem desenvolvidos, 

apresenta extinção ondulante e raras inclusões de zircão, apatita e carbonato, 

e podem estar inclusos nos sulfetos mais grossos (Figura 7B). 

O carbonato é dolomita, constituindo parte da matriz, geralmente com 

granulação fina e hábito anédrico, mas também como cristais bem formados de 

granulação grossa com extinção ondulante. Parece preencher interstícios ao 

redor de cristais de quartzo euédricos hexagonais. Nos cristais maiores, há 

desenvolvimento de subgrãos (Figura 7C), com contatos retos (poligonais) a 

levemente lobados. É encontrada preenchendo fraturas nos cristais maiores de 

calcopirita, indicando ser posterior. Em algumas porções, associada à sericita e 

aikinita anédricas muito finas, parece estar dobrado de forma irregular, 

provavelmente devido à assimilação pelo granito. 
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A muscovita é muito fina, medindo até 1 mm, geralmente ocorre 

associada à dolomita como sericita (Figura 7D), de hábito anédrico a subédrico 

fibroso/ placoide. 

 

Figura 7: Fotomicrografias (LT-PC) do mus-dol-qtz granofels (FR05). (A) Quartzo hexagonal 

envolto por carbonato e calcopirita intersticial. (B) Quartzo incluso na calcopirita. (C) Subgrãos 
de carbonato e pirita subédrica. (D) Contato com porção xistosa formada por carbonato e 
sericita.  

Os sulfetos são os penúltimos minerais a se cristalizar, sendo cortados 

por vênulas de carbonatos. Foram identificadas seis fases sulfetadas, 

parecendo haver três paragêneses, na seguinte ordem de cristalização: (i) pirita 

2 + aikinita 1 + calcopirita 1; (ii) calcopirita 2 + galena + aikinita 2 e (iii) bornita + 

calcocita, produtos de alteração supergênica da calcopirita. A calcopirita é 

anédrica intersticial, de granulação fina na primeira geração e grossa na 

segunda, possui contatos interdigitados/ lobados/ denteados, com inclusões de 

quartzo subédrico a euédrico, carbonato, outros sulfetos e ouro (Ccp 2). Está 

fraturada, preenchida por carbonato com bordas de calcocita (Figura 8A). Além 

de calcocita, que é a mais comum, ocorrem bornita e galena de granulação 

muito fina associadas à calcopirita (Figura 8B). A pirita é subédrica a cúbica 

(Figura 8C) de granulação fina a média, onde predominam contatos retilíneos 
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com o quartzo e o carbonato. É bordejada e cortada por veios de carbonato. A 

aikinita bordeja, preenche microfissuras e está intercrescida com os cristais de 

calcopirita (Ak 2 - Figura 8D). Pode ser muito fina, anédrica, disseminada pela 

rocha seguindo a foliação (Ak 1 - Figura 8E-F). Pode ter hábito subédrico 

cúbico e estar alterada para um mineral cinza mais escuro.  

 

Figura 8: Fotomicrografias (LR-PP) dos sulfetos nas rochas encaixantes. (A) Calcopirita cortada 
por vênulas de carbonato com bordas de calcocita – FR05. (B) Calcocita, galena e bornita 
associadas à calcopirita – FR05. (C) Pirita e calcopirita em paragênese – FR05. (D) Aikinita 

associada à calcopirita – FR24. (E) Aikinita em meio a quartzo e sericita (F) em porção xistosa 
(LT-PC). 
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Os xistos possuem foliação milimetricamente espaçada, anastomosada, e 

subvertical, com atitude N25E/74SE. O quartzo ocorre com granulação muito 

fina (<0,1mm), hábito subédrico a euédrico hexagonal, contatos retos 

poligonais, indicando recristalização estática (Figura 9A), representando 

possíveis feições hornfels parcialmente preservadas. Apresenta extinção 

ondulante fraca e parece estar alinhado segundo duas foliações. Os cristais 

estão levemente orientados na direção do veio e associados à clorita. 

A clorita ocorre como cristais verde escuros de granulação muito fina a 

média, hábito xenomórfico a fibroso/placoide definindo a foliação (Figura 9B). 

Os contatos são irregulares. Parecem ser produto da alteração hidrotermal. 

O sulfeto presente nos xistos é a pirita, que pode ser anédrica a euédrica, 

de granulação fina, associada à clorita seguindo a foliação (Py 0) (Figura 9B), 

ou de granulação média a grossa, cúbica, com contatos retos a denteados, 

com inclusões de quartzo e fraturas preenchidas por sericita (Py 2). Esta última 

parece ter se formado concomitante à recristalização do quartzo.  

 

Figura 9: Fotomicrografias do clorita-quartzoxisto – FR08. (A) Quartzo muito fino com contatos 
poligonais alternados com níveis de clorita e vênulas de carbonato (LT-PC). (B) Pirita 

concordante com a xistosidade (LT-PP). 

A presença marcante de sulfetos nas encaixantes, tanto em bolsões 

quanto disseminados, é de extrema importância para a discussão e o 

estabelecimento de um modelo metalogenético. Além disso, é determinante no 

planejamento das atividades de prospecção de exploração a serem executadas 

no futuro. 
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4.1.2 Granito Passa Três 

O Granito Passa Três possui forma elipsoidal orientado na direção NE-

SW. Há mineralização aurífera associada a sulfetos, sendo que estes se 

encontram tanto em veios de quartzo quanto no granito (Figura 10). Ocorre 

intensa alteração hidrotermal. De modo geral, a composição é sienogranítica 

com pequenas variações, podendo chegar a termos monzograníticos. A textura 

é geralmente inequigranular média, e a estrutura maciça a brechada, 

frequentemente apresentando stockworks de quartzo e sulfetos. O critério 

adotado para distinção de fácies foi textural, visto que todo o granito parece 

estar mineralizado com sulfetos na região. 

 

Figura 10: Testemunhos de sondagem apresentando o aspecto do granito intercalado com 
veios de quartzo. Ocorrem sulfetos tanto no disseminados nos veios quanto concentrados em 
bolsões no granito. Escala gráfica com intervalo de 10 cm. 

 

Figura 11: Diagrama QAP segundo a classificação de Le Maitre et al. (2002) com as amostras 
de granitoides plotadas utilizando a planilha Ternary plot for igneous rocks v.1.1 (30micron®). 
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4.1.2.1 Fácies fina a média brechada  

Este grupo apresenta estrutura brechada (Figura 12), textura xenomórfica 

inequigranular fina a média e índice de cor (M’) < 1%. A cor é rosa alaranjado e 

está intensamente cortada por vênulas de quartzo e carbonatos. 

 

Figura 12: Mosaico de fotomicrografias (LT-PC) mostrando o aspecto cataclástico da fácies 
inequigranular fina a média brechada – FR02. 

As características marcantes desta fácies são a ausência de minerais 

máficos primários e a estrutura brechada resultando em uma textura 

cataclástica fina a média. Esta fácies ocorre em profundidades relativamente 

rasas, de 30 a 55 metros, o que corrobora com a interpretação de se tratar de 

uma fácies dúctil-rúptil afetada pelas zonas de falha que marcam os contatos 

entre a intrusão e as encaixantes. 

O quartzo ocorre geralmente em duas fases. A primeira é anédrica, 

comumente intersticial, totalmente recristalizada, exibindo feições de 

recristalização hidrotermal, como extinção ondulante, subgrãos, novos grãos, 

bulging (localizado) (Figura 13A). A segunda é euédrica prismática a hexagonal 

com contatos poligonais. Ambas encontram-se frequentemente fraturadas e 

preenchidas por sericita. 

O feldspato alcalino ocorre como cristais subédricos, de granulação média 

e habitualmente fraturados. Geralmente são pertíticos (Figura 13B) e podem 

apresentar geminação simples. Está alterado para sericita principalmente nas 

bordas, havendo avançado grau de substituição em alguns cristais. Também 

ocorre como microclínio, exibindo geminação em grade e contatos retos a 

curvos, podendo estar inclusos nos sulfetos e em albita (Figura 13C-D). Albita é 
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subédrica fina a média, sem geminação, e provavelmente é produto de 

alteração hidrotermal, mas anterior à sericitização.  

O plagioclásio varia de oligoclásio a andesina, é subédrico tabular com 

contatos retos e granulação fina a média. Exibe geminação múltipla que pode 

estar deformada / interrompida (Figura 13D) devido ao cataclasamento. 

Filossilicatos ocorrem como muscovita / sericita e, subordinadamente, 

clorita. A muscovita ocorre tanto como cristais bem formados (Figura 13E) 

subédricos placoides de granulação média quanto como sericita anédrica 

(predominante) preenchendo fraturas (Figura 13F) e associada ao carbonato. 

Foi estabelecido que a primeira tem origem ígnea, e a segunda é produto de 

alteração hidrotermal sericítica. Clorita ocorre como uma massa muito fina 

associada à sericita e aos opacos. Devido à ausência de máficos primários, 

infere-se que houve desestabilização da biotita, substituindo-a por sericita e 

clorita. O Fe liberado da biotita pode ter sido incorporado aos fluidos sulfetados 

precipitando pirita. 

Ocorre carbonato evidenciando a ação de fluidos ricos em CO2. 

Apresenta-se tanto como uma matriz ultrafina anédrica associada a quartzo e 

sericita quanto como preenchimento de fraturas e veios, podendo haver cristais 

bem formados de granulação média (Figura 13F), com até 2 mm. Pode 

apresentar inclusões de quartzo, formação de subgrãos, extinção ondulante e 

contatos curvos a serrilhados.  

Os sulfetos se destacam pela variedade e abundância, tendo sido 

identificados pelo menos seis minerais diferentes: calcopirita, pirita, 

molibdenita, bornita, galena e aikinita. Pirita e calcopirita são os sulfetos 

dominantes, sendo que a primeira geralmente ocorre disseminada, e a 

segunda em bolsões.  

A pirita parece ocorrer em duas fases: Pirita 1 - pode ser anédrica a 

euédrica cúbica de granulação muito fina a média, ocorre associada a 

carbonato, muscovita e quartzo em veios. Parece ser anterior à calcopirita, que 

envolve e preenche suas fraturas (Figura 14A). Pirita 2 – cristais médios a 

grossos, anédrica a euédrica cúbica, intersticial, preenchendo fraturas dos 

minerais constituintes, intensamente fraturada, geralmente preenchida por 
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quartzo, carbonato e sericita, e, por vezes, por molibdenita (Figura 14B-C-D). 

Esta última ocorre como cristais fibrosos intersticiais à pirita (Figura 14D) e aos 

minerais transparentes.  

  

Figura 13: Fotomicrografias (LT-PC) da fácies brechada. (A) Quartzo recristalizado por bulging 

(seta amarela) e subgrãos (seta vermelha) – FR10. (B) Feldspato alcalino pertítico alterado por 
sericita – FR03. (C) Microclínio incluso em pirita – FR07. (D) Microclínio incluso em albita e 
plagioclásio deformado – FR04. (E) Muscovita bem formada e molibdenita intersticial – FR07. 

(F) Carbonato bem formado e sericita preenchendo fratura em quartzo – FR07. 

A calcopirita é muito fina a grossa (predominante), anédrica e intersticial, 

com inclusões principalmente de quartzo e feldspato. Por vezes se apresenta 

bordejada por bornita (Figura 14E), que pode ser produto da alteração da 
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primeira. A bornita ocorre associada à calcopirita, seja nas bordas ou como 

manchas internas, indicando uma possível relação de alteração entre as fases. 

Galena e aikinita também podem ocorrer associadas à calcopirita e à bornita 

(Figura 14E-F) como cristais muito finos anédricos a subédricos cúbicos. 

Os minerais acessórios são apatita, zircão, monazita, rutilo e fluorita, que 

ocorrem com granulação muito fina, podendo estar inclusas no quartzo. 

 

Figura 14: Fotomicrografias (LR-PP) dos sulfetos da fácies brechada. (A) Pirita 1 envolvida por 

calcopirita e bornita – FR03. (B) Pirita fraturada preenchida por carbonato e albita – FR02. (C) 
Pirita com inclusão de microclínio e quartzo – FR07. (D) Molibdenita preenchendo interstícios 
da pirita – FR07. (E) Calcopirita bordejada por bornita e associada à aikinita e galena , (F) 

sericita envolvendo os sulfetos – FR07 (LT-PC). 
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4.1.2.2 Fácies média a grossa maciça com stockworks 

Este grupo apresenta estrutura maciça a stockwork, textura xenomórfica 

inequigranular média a grossa (Figura 15) e índice de cor (M’) de 2%. Sua cor é 

rosa alaranjado a castanho e há venulação de sulfetos, quartzo e carbonatos. 

O quartzo é anédrico, de granulação fina a grossa, predominando cristais 

médios, comumente intersticiais, com contatos interdigitados a retos e curvos 

(Figura 16A). Exibe extinção ondulante, subgrãos, novos grãos, e, 

localizadamente, bulging (Figura 16B), produtos da recristalização hidrotermal. 

Raramente contém inclusões de opacos (pirita 1). Pode estar fraturado e 

preenchido por sericita.  

 

Figura 15: Mosaico de fotomicrografias (LT-PC) mostrando a estrutura maciça com stockwork  
de opacos e textura inequigranular média a grossa desta fácies - FR12. 

O feldspato alcalino é subédrico de granulação média a grossa, 

normalmente fraturado e preenchido por sericita. Parece haver uma fase 

magmática intensamente pertítica, por vezes com geminação Carlsbad, 

contatos retos e alteração para sericita principalmente nas bordas, onde pode 

haver neoformação de grãos (Figura 16B). Já o microclínio possui contatos 

retos a curvos, podendo ser intersticial, sendo possivelmente tardi-magmático. 

Albita é intersticial, podendo constituir bordas de substituição em feldspatos 

alcalinos e plagioclásios e marcar um zonamento (Figura 16C). 

O plagioclásio varia de oligoclásio a andesina, é subédrico tabular com 

contatos retos e granulação média. Exibe geminação múltipla que pode estar 

deformada / descontínua ou com kink bands. Também está fraturado e 

preenchido por/ alterado para sericita. Pode conter inclusões de quartzo. 
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A muscovita geralmente ocorre como sericita anédrica preenchendo 

fraturas e alterando feldspatos. Raramente possui granulação fina a média e 

hábito subédrico placoide, podendo estar intercrescida com opacos, que 

crescem no espaço entre suas clivagens (Figura 16B) e alterada para clorita.  

Carbonato é praticamente ausente, ocorrendo apenas em veios (Figura 

16D-E). Estas rochas encontram-se menos hidrotermalizadas que a fácies 

brechada.  

Os opacos, geralmente pirita, estão presentes de forma mais discreta que 

no outro grupo. São muito finos a finos, preenchendo fraturas (Figura 16E-F) 

pervasivas, caracterizando uma estrutura stockwork. São anédricos a 

subédricos cúbicos. Ocorrem óxidos avermelhados associados. Os minerais 

acessórios são titanita (Figura 16F), zircão e apatita, estando inclusos no 

quartzo. 

Assim como a fácies brechada, há deficiência em minerais máficos 

primários. Esta fácies é marcada pela ocorrência de stockwork principalmente 

de opacos. Apresenta indícios de alteração menos intensa, sinalizada apenas 

pela presença de albitização e sericitização. As amostras que representam esta 

fácies estão geralmente mais profundas, de 40 a 105 metros, sendo menos 

afetadas pelas zonas de falha nos contatos com as encaixantes. 

4.1.3 Rochas hidrotermais 

Processos hidrotermais estão registrados em todas as rochas estudadas, 

com variados graus de alteração. Algumas amostras apresentam minerais, 

texturas e estruturas que resultam destes processos, mas, apesar disso, ainda 

preservam parcialmente a composição e aspectos texturais originais. Contudo, 

em grande parte dos espécimes, provenientes da região de contato entre a 

intrusão e as encaixantes, houve intensa ação de fluidos hidrotermais, que 

produziram rochas de assembleia mineralógica híbrida, resultante da interação 

dos granitoides, das rochas carbonato-silicáticas e dos fluidos ricos em H2O, 

CO2 e metais. Como há dúvida a respeito das rochas originais destas 

amostras, que possuem registros de forte alteração hidrotermal em comum, 

elas serão agrupadas em apenas dois grupos maiores, um de caráter quartzo-

feldspático e outro mais pelítico. 
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No primeiro grupo de rochas hidrotermais, identificadas como quartzo-

feldspáticas, foram observadas ao menos duas paragêneses hidrotermais: uma 

dominada por sericita +quartzo + pirita ± clorita e outra onde predomina 

carbonato ± sericita  

 

Figura 16: Fotomicrografias (LT-PC) da fácies maciça. (A): Quartzo com contatos retos a 
curvos e inclusões de pirita – FR06. (B) Quartzo exibindo bulging (setas amarelas), feldspato 

alcalino com novos grãos (seta magenta), opaco intercrescido com muscovita e plagioclásio 
alterado - FR12. (C) Microclinização do feldspato alcalino e fraturas preenchidas por sericita - 
FR06. (D) Carbonato bem formado preenchendo veio, e stockwork de opacos (E) evidenciados 

a nicois paralelos - FR01 (LT-PP). (F) Veio de pirita e titanita inclusa em quartzo - FR06. 
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Parece haver três fases de quartzo, sendo a primeira provavelmente 

magmática e as duas últimas hidrotermais, dos momentos finais de 

cristalização do magma. Quartzo 1 - possui granulação fina a média, hábito 

anédrico ameboide, intersticial, contatos irregulares retos a curvos (Figura 17A-

B) e serrilhados. Apresenta extinção ondulante forte e subgrãos, indicando 

intensa recristalização. Podem estar fraturados, preenchidos por sericita, e 

muito raramente possuem inclusões de opacos. Quartzo 2 - Cristais anédricos 

de granulação muito fina a fina, com contatos muito irregulares (serrilhados, 

denteados), podendo estar fitados (ribbons). Corresponde a uma massa 

recristalizada que envolve as outras fases (Figura 16B). Quartzo 3 - Cristais 

euédricos hexagonais na seção basal a subédricos arredondados. Podem 

ocorrer em agregados com contatos poligonizados/ junções tríplices (indício de 

recristalização estática). Por vezes parecem ter sido corroídos/fraturados 

(Figura 17C), com preenchimento por carbonato.  

Feldspato alcalino e plagioclásio ocorrem em pouca quantidade, 

representando no máximo 5% das lâminas analisadas. Estão extremamente 

alterados, em geral totalmente substituídos por sericita e carbonato (Figura 

17D). Os cristais preservados são anédricos, finos a médios, fortemente 

sericitizados. Os pseudomorfos podem preservar a geminação dos feldspatos. 

Clorita pode ocorrer bem formada, com hábito placoide a acicular, 

raramente fish, com granulação fina a média e contatos curvos, mas também 

como massas muito finas anédricas. Possui opacos intercrescidos na clivagem 

e está associada à muscovita, aparentemente a substituindo (Figura 18). Em 

paragênese com a pirita, parecem ser os primeiros minerais formados devido à 

alteração hidrotermal, por vezes substituindo muscovitas primárias ou 

neoformadas pela possível remobilização de ferro da biotita nos granitoides. 

Pirita possui granulação muito fina a média, com até 3 mm, predominando 

fina. Possui hábito anédrico a subédrico cúbico. Está levemente fraturada, 

preenchida por sericita. Também ocorre intercrescida com filossilicatos. Parece 

haver duas fases de pirita, sendo uma delas (Py 0) concordante com a foliação 

(Figura 18), sendo provavelmente metamórfica, podendo estar inclusa em 

cristais de quartzo e feldspato. A outra fase (Py 2) parece ser hidrotermal, em 
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paragênese com a clorita. Pode crescer nos interstícios dos minerais e até 

mesmo interna às clivagens de muscovitas. 

 

Figura 17: Fotomicrografias (LT-PC) das rochas hidrotermais. (A) Matriz de carbonato e sericita 
substituindo os demais minerais, restando apenas quartzo – FR13. (B) Cristais estirados de 

quartzo e pirita intersticial – FR14. (C) Pseudomorfo de feldspato alcalino alterado para sericita 
e quartzo hexagonal quase isótropo – FR13. (D) Carbonato alterando plagioclásio – FR16. 

Muscovita possui granulação muito fina a média, predominando fina a 

muito fina, como sericita (Figura 17A). Possui hábito subédrico fibroso a 

placoide, definindo uma foliação irregular/ caótica (Figura 18). Os contatos são 

retos a curvos, e os cristais podem exibir kink bands. Ocorre frequentemente 

associada à clorita, por vezes exibindo um intercrescimento / substituição. 

Comumente há opacos intercrescidos nos espaços entre as clivagens da 

muscovita. Também se associa ao carbonato nas vênulas e na matriz de 

alteração. Por vezes a massa de sericita ocorre como pseudomorfo de 

feldspato. A sericita sempre ocorre alterando os feldspatos (principalmente) e 

preenchendo fraturas em todos os minerais. 

Carbonato ocorre como cristais de granulação ultrafina a grossa, hábito 

anédrico, contatos retos a irregulares / denteados. Apresenta-se como vênulas 
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e como uma matriz de alteração, que pode estar afetada por uma foliação 

anastomosada caótica (Figura 18). Juntamente à sericita, compõe outra 

paragênese de alteração hidrotermal. Como cortam e preenchem fraturas de 

todos os outros minerais, sugere-se que representem o último estágio do 

hidrotermalismo, precipitando todo o CO2 que estava em suspensão nos 

fluidos. 

 

Figura 18: Mosaico de fotomicrografias (LT-PC) mostrando o aspecto foliado e o alto grau de 
alteração das rochas deste grupo, dificultando a determinação da rocha original - FR09. 

No segundo grupo de rochas hidrotermais, identificadas como prováveis 

rochas encaixantes hidrotermalizadas, o quartzo também ocorre de três 

formas: Quartzo 1 - cristais de granulação média, hábito anédrico, contatos 

interdigitados/ denteados e extinção ondulante. Quartzo 2 - cristais de 

granulação muito fina a fina, anédricos a subédricos hexagonais, com contatos 

retos a denteados. Possui extinção ondulante fraca e estão fortemente 

orientados segundo uma foliação/ bandamento composicional (Figura 19A). Os 

cristais podem formar agregados milimétricos. Quartzo 3 - possui granulação 

fina, hábito anédrico, contatos retos a serrilhados em meio à matriz carbonática 

(Figura 19B). Possui inclusões de diversos minerais, mais comumente de 

carbonato e sericita. Não possui extinção ondulante e os cristais não parecem 

estar recristalizados, mas exibem forte deformação rúptil.  

Clorita possui granulação muito fina a fina, hábito anédrico a subédrico 

acicular, estando por vezes orientada segundo a foliação principal (Figura 19A), 

compondo bandas associadas ao quartzo 2, mas por vezes estão dispostas 

caoticamente. Além disso, ocorre bordejando vênulas de carbonato (Figura 
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19A). Está associada aos sulfetos (pirita), que são anédricos a euédricos 

cúbicos, acompanhando a foliação ou de forma intersticial aos demais 

minerais, correspondendo a uma fase posterior de sulfetos.  

Epidoto possui granulação muito fina a média e hábito anédrico a acicular, 

compondo a matriz da rocha. Associada ao epidoto e à clorita ocorre titanita 

muito fina a fina, de hábito subédrico cuneiforme, com contatos retos (Figura 

19A), que parece ser contemporânea a estes minerais por estar em 

paragênese com os mesmos. 

Sericita possui hábito subédrico placoide e contatos retos a serrilhados, 

estando associada à clorita na matriz da rocha. Pode conter inclusões de 

quartzo e titanita, com distribuição não orientada segundo a foliação, o que 

pode indicar seu caráter hidrotermal. Associados à sericita em meio à matriz de 

carbonato ocorrem cristais ripiformes, não orientados, muito finos de turmalina 

(Figura 19B). Provavelmente também são produtos hidrotermais. 

Carbonato ocorre como uma massa anédrica de granulação muito fina e 

contatos indefinidos, principalmente preenchendo interstícios e substituindo 

outros minerais, indicando ser uma fase posterior (hidrotermal). Raramente 

ocorrem cristais, aparentemente pseudomorfos de minerais prismáticos, com 

até 2 mm. Também ocorre como vênulas (Figura 19C-D).  

4.1.4 Veios sulfetados 

Veios e vênulas de quartzo e carbonato ocorrem de modo pervasivo nos 

testemunhos de sondagem estudados. Variam de espessuras subcentimétricas 

até métricas, no caso dos veios de quartzo leitoso. Ocorrem tanto em meio aos 

granitos quanto nas encaixantes, com nítida predominância de veios 

associados ao granito. Muitas vezes, há sulfetos concentrados em bolsões ou 

disseminados nestes veios. 

O quartzo ocorre de três formas, aparentemente em ordem cronológica de 

cristalização: Quartzo 1 - euédrico hexagonal a subédrico, contatos poligonais, 

granulação fina a média, medindo até 1,5 mm. Não possui extinção ondulante e 

às vezes exibe birrefringência cinza anômala, sendo praticamente isótropo. 

Quartzo 2 - anédrico a subédrico prismático de granulação fina a grossa, 

medindo até 5 mm. Possui contatos retos a lobados, apresentando extinção 
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ondulante. Possui inclusões de quartzo e apatita, e podem estar inclusos nos 

opacos, que são intersticiais. Quartzo 3 - granulação muito fina a fina, cristais 

anédricos com contatos predominantemente retos, formando uma massa que 

envolve as demais fases. 

 

Figura 19: Fotomicrografias (LT-PP) das rochas hidrotermais pelíticas – FR20. (A) Quartzo, 
epidoto e clorita formando um bandamento e titanita associada. (B) Turmalina e apatita em 

meio à matriz de carbonato e sericita. (C) Veio de carbonato com borda de clorita em meio ao 
epidoto. (D) Idem com polarizadores cruzados (PC). 

Pode haver carbonato e sericita como vênulas no contato com as outras 

litologias, geralmente de granulação muito fina, mas também ocorrem alguns 

cristais médios, com até 1 mm. Formam uma massa que envolve cristais de 

quartzo e opacos.  

Os sulfetos ocorrem principalmente como calcopirita 2, pirita 2 e galena. A 

calcopirita, geralmente predominante, possui granulação muito fina a grossa, 

predominando média, hábito anédrico intersticial e contatos curvos a 

interdigitados. Possui inclusões de quartzo e sericita. Pode ocorrer 

intercrescida com galena (Figura 20A) (principalmente nas bordas dos cristais 

maiores). A galena também ocorre muito fina a grossa, predominando grossa, 
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em cristais anédricos, de aspecto intersticial em relação ao quartzo (Figura 

20A), mas também como cristais euédricos cúbicos. Possui inclusões de 

diversos minerais, como calcopirita, pirita, barita e quartzo, Já a pirita se 

apresenta como cristais muito finos a médios, predominando finos, de hábito 

anédrico a cúbico. Encontra-se intensamente fraturada, envolta por galena 

(Figura 20B) e, subordinadamente, calcopirita, além de ser preenchida por 

vênulas de carbonato. Parece ser anterior aos demais sulfetos e por vezes 

parece estar em paragênese com a calcopirita.  

 

Figura 20: Fotomicrografias (LR-PP) dos minérios nos veios de quartzo – FR15. (A) Galena 

intersticial em paragênese com calcopirita 2. (B) Pirita 2 envolvida por galena, que, por sua vez, 
é bordejada por calcopirita 2. 

4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Amostras com maior proporção e diversidade de minerais de minério 

foram analisadas buscando confirmar a composição química das fases de 

interesse e refinar a caracterização textural. Por se tratar de uma técnica semi-

quantitativa, não foi possível obter a fórmula química exata dos minerais. 

Considerando que a análise química não era o escopo deste trabalho, não 

serão apresentados os dados obtidos com o EDS (energy-dispersive 

spectroscopy) de forma sistemática. Estes dados foram utilizados de forma 

qualitativa, correlacionando a proporção elementar com o resultado da 

petrografia, o que permitiu que a caracterização mineralógica fosse realizada 

de forma satisfatória. As imagens foram obtidas com o sinal dos elétrons 

retroespalhados (BSE), que fornece imagens em tons de cinza, onde os 

minerais mais densos são representados em tons mais claros.  

Foi observada predominância de calcopirita 2 como mineral de minério 

nas rochas estudadas, com granulação muito fina a grossa, predominando 



32 
 

média. Encontra-se intensamente fraturada e com contatos curvos a 

intersticiais. Está em paragênese com galena e manteada por bornita, (Figura 

21A). Frequentemente ocorrem inclusões de minerais variados, indicando que 

a calcopirita é uma fase tardia. Galena possui granulação muito fina, hábito 

euédrico cúbico a prismático, podendo estar inclusa e bordejando a calcopirita. 

Aspectos texturais sugerem que a cristalização da galena ocorreu após a 

calcopirita, porém com desenvolvimento simultâneo durante o processo 

hidrotermal. Bornita ocorre principalmente bordejando a calcopirita, com um 

aspecto de mancha. Isso sugere uma possível alteração de calcopirita para 

bornita.  

Apesar de não ter sido observado ouro nas amostras de granito 

analisadas por este método, há minerais incomuns de elementos que podem 

estar associados ao ouro, como um mineral de Ag-Te incluso na calcopirita em 

contato com quartzo (Figura 21B). Também foi identificado rutilo, apatita, zircão 

(Figura 21C) e monazita (Figura 21D) associados aos sulfetos.  

 

Figura 21: Imagens de BSE – FR03. (A) Calcopirita bordejada por bornita e galena. (B) Liga de 
Ag-Te e quartzo inclusos em calcopirita. (C) Zircão e rutilo associados à calcopirita. (D) Pirita 
bordejada por bornita, apatita e monazita associadas. 
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Calcopirita também é o mineral de minério predominante nas rochas 

encaixantes, onde foi identificado ouro tanto por MEV (Figura 22A) quanto por 

microCT. O cristal de ouro encontrado na lâmina FR05 possui cerca de 10 μm, 

e aproximadamente 30% de Ag em sua composição. Está alojado em uma 

cavidade da calcopirita, provavelmente tendo precipitado concomitantemente. 

Nas porções onde é o principal sulfeto, pirita encontra-se subédrica com 

granulação grossa, intensamente fraturada e preenchida por molibdenita 

fibrosa e carbonato/ sericita. Ocorre também molibdenita intersticial, 

tardiamente associada e bordejando pirita (Figura 22B). Há magnetita e barita 

preenchendo fraturas da pirita (Figura 22C), sugerindo mudanças na condição 

redox do ambiente. Molibdenita, assim como calcopirita, também ocorre de 

forma isolada em meio aos minerais constituintes do granito (Figura 22D). 

Nos veios de quartzo, nota-se predomínio de galena e, secundariamente, 

calcopirita. Galena parece ser a última fase sulfetada a se cristalizar, 

preenchendo interstícios e envolvendo os demais minerais, incluindo quartzo, 

calcopirita, barita e pirita (Figura 23A-B).  

 

Figura 22: Imagens de BSE. (A) Ouro em buraco da calcopirita – FR05. (B) Molibdenita 

intersticial à pirita e calcopirita associada – FR07. Magnetita e barita preenchendo fraturas da 
pirita – FR07. (D) Molibdenita em veio de quartzo – FR07. 
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Nos hidrotermalitos, calcopirita predomina, mas assim como nos veios, é 

frequente haver galena associada, que pode estar sobrecrescendo ou 

intercrescida com a calcopirita (Figura 23C-D).  

 

Figura 23: Imagens de BSE. (A) Galena envolvendo pirita, calcopirita, barita e quartzo. (B) 

Galena intersticial à calcopirita– FR15. (C) Galena e calcopirita intercrescidas. (D) Galena 
sobrecrescendo calcopirita – FR24. (E) Calcopirita e tetraedrita em paragênese – FR24. (F) 
Tetraedrita bordejando calcopirita em meio à dolomita. Ocorre mineral de Ce e La– FR24. 

Outra fase importante identificada nas rochas hidrotermais é a tetraedrita, 

que é um sulfossal de Cu e Sb (comumente com impurezas de Ag, Pb, Zn, Fe, 

e As) ocorrendo em paragênese com a calcopirita (Figura 23E-F). Os cristais 

analisados são compostos por cerca de 25% de S, 35% de Cu, 5% de Zn, 20% 
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de Sb e 15% de Pb. Também ocorrem minerais de elementos terras raras, 

especialmente contendo Ce e La, e estão disseminados na matriz dolomítica 

(Figura 23F). 

4.3 Microtomografia computadorizada de raios X (microCT) 

A microtomografia computadorizada de raios X é uma tecnologia 

relativamente nova que pode ser aplicada em diversas situações geológicas. A 

técnica é um método rápido e não destrutivo capaz de produzir imagens que 

correspondem a uma série de secções através de um objeto. Imagens 

sequenciais contíguas são compiladas para criar representações 

tridimensionais que podem ser manipuladas digitalmente para obter variadas 

medidas e formas de visualização. A visualização de dados microtomográficos 

tem a vantagem de oferecer a possibilidade de mostrar secções arbitrariamente 

orientadas através de uma representação tridimensional, além da capacidade 

de extrair características de interesse e exibi-las como objetos em perspectiva 

usando métodos de construção de imagens volumétricas (Ketcham et al. 2001). 

Foram analisadas duas amostras com alta concentração de sulfetos por 

este método, sendo uma representante do granito de fácies fina a média 

brechado (Figura 24) e outra das encaixantes (Figura 25). A partir da obtenção 

de modelos tridimensionais, foi possível observar a textura do minério e 

identificar a composição das fases que compõe a amostra, incluindo o ouro. A 

confirmação da composição das fases foi possibilitada pela associação com os 

demais métodos, uma vez que o microCT não fornece uma análise química. A 

propriedade física expressa por esta técnica é o coeficiente de atenuação, que 

depende principalmente da densidade do material analisado. Ou seja, a 

informação obtida é a relação entre as densidades dos minerais que compõe a 

amostra analisada, e isto é refletido na intensidade do tom de cinza registrado 

por cada fase. Isto é, quanto maior a densidade do mineral, mais próximo ao 

branco ele será representado, e quanto menor, mais próximo ao preto. 

Na amostra de granito (Figura 24A), observa-se que o minério está 

distribuído na forma de um nível de sulfetos envolto por um veio de quartzo em 

contato com a rocha. Como a densidade do quartzo e dos demais silicatos 

presentes na porção do granito analisada é muito semelhante, estes minerais 
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aparecem como uma fase única de tonalidade escura (Figura 24B), não sendo 

possível separá-los. Removendo esta fase, observa-se outra fase de cor cinza 

mais escura no lado direito da amostra (Figura 24C), formando uma lamela de 

cristais, que puderam ser identificados como fluorita com o uso de lupa. 

Subtraindo esta fase, a textura do minério, que já era visível, torna-se ainda 

mais clara. É possível observar cristais cúbicos de pirita envoltos por um 

mineral mais denso, identificado como galena, concentrados em um nível 

(Figura 24D-E). Quanto à textura do minério, a pirita ocorre com granulação 

fina a média, sem orientação, mas confinada a um nível e envolta por galena 

cristalizada posteriormente. 

Todos estes dados corroboram com aqueles obtidos na petrografia e no 

MEV, exceto pela galena, que não aparece na lâmina desta amostra. 

Descartou-se a possibilidade de esta fase ser a molibdenita identificada pelos 

outros métodos devido à sua densidade ser maior que da pirita. Portanto, 

conclui-se que galena e molibdenita ocorrem associadas à pirita, mas não 

foram observadas juntas. Isto pode ser devido à limitação da amostragem ou, 

alternativamente, pode indicar que pertencem à paragêneses diferentes. 

Na amostra de rocha carbonato-silicática (Figura 25A), observa-se um 

bolsão de sulfeto em meio à rocha e uma vênula carbonática. Os minerais que 

constituem a matriz da rocha também aparecem como uma única fase de cor 

escura devido à baixa densidade (Figura 25B). Pirita e calcopirita são 

mostradas como outra fase de cor cinza claro (Figura 25C), mas devido ao 

hábito e comparando com a amostra original, percebe-se que a pirita ocorre, 

assim como na amostra de granito, como cristais predominantemente 

subédricos de granulação muito fina dispostos preferencialmente em um nível 

na porção central da amostra. Já a calcopirita ocorre como cristais anédricos 

de granulação média a grossa, fraturados, disposta em agregados 

disseminados pela rocha. Removendo-se estas fases, observam-se dois 

cristais ultrafinos (~0,05 mm) de um mineral de densidade muito mais elevada, 

que corresponde ao ouro (Figura 25D). Novamente, a composição das fases foi 

confirmada pelos outros métodos. O ouro ocorre em meio à calcopirita, tendo 

sido detectado em dois fragmentos da amostra FR05. 
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Figura 24: (A) Fotografia da amostra FR07. (B) Visualização 3D da amostra com todas as 

fases, (C) Todas as fases exceto os silicatos (quartzo e feldspato), sendo possível identificar 
uma concentração de fluorita no lado direito da imagem, (D) apenas sulfetos (pirita e galena), 
(E) apenas galena. 

 
Figura 25: (A) Fotografia da amostra FR05. (B) Visualização 3D da amostra com todas as 
fases, (C) apenas sulfetos (pirita e calcopirita) e o ouro, (D) apenas ouro. 
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5. DISCUSSÃO 

A partir da integração dos resultados, obteve-se a caracterização 

litológica das unidades presentes na área de estudo, além de interpretações a 

respeito da relação entre os litotipos e seus papéis no sistema mineralizador.  

As rochas encaixantes foram classificadas como clorita-quartzo xisto e 

muscovita-dolomita-quartzo granofels. Ambas se relacionam com as rochas 

descritas na sequência intermediária da Formação Betara, marcada pela 

alternância entre rochas calcissilicáticas e pelíticas. Nos xistos, observa-se 

uma foliação geralmente subvertical, o que é esperado na região de contato 

com a intrusão, como assinalado em trabalhos anteriores (e.g. Piekarz, 1992; 

Picanço, 2000; Cury, 2003). Nesta xistosidade, aparentemente equivalente à 

S1 descrita nestes trabalhos, ocorrem sulfetos disseminados formando bandas, 

indicando uma relação com a deformação regional. Esta seria uma geração de 

sulfetos provavelmente metamórfica, com cristais euédricos de pirita orientados 

na foliação principal. Além desta, ocorre uma geração hidrotermal, dominada 

por calcopirita, onde foram encontrados cristais de ouro por MEV (Figura 26A) 

e por MicroCT, o que corrobora com a hipótese de que as encaixantes possam 

estar mineralizadas, com ouro disseminado nos sulfetos hidrotermais.  

As amostras de granito possuem composição predominantemente 

sienogranítica, com duas fácies (Fácies fina a média brechada e Fácies média 

a grossa maciça com stockworks) reconhecidas pela textura da rocha. São 

compostas por quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e muscovita, além de 

microclínio, albita, sericita, clorita, carbonatos e sulfetos, interpretados como 

sendo provenientes de alterações metassomáticas tardi-magmáticas a 

hidrotermais. As fácies correspondem parcialmente à fácies porfirítica de borda 

de Piekarz (1992), podendo ser entendidas como subfácies desta, tendo sido 

afetadas pela deformação atuante na região de contato, perdendo parte da 

textura ígnea. 

A estrutura intensamente brechada do granito é um indicativo de 

sobrepressão em contexto rúptil-dúctil, possivelmente associada à exsolução 

de voláteis nos momentos finais de cristalização, gerando permeabilidade que 

permitiu a circulação de fluidos hidrotermais. Com relação às alterações 
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promovidas por estes fluidos, são identificadas pelo menos quatro fases, onde 

as relações texturais indicam a seguinte ordem cronológica: (i) microclinização 

tardi-magmática a hidrotermal, sendo que o microclínio aparece intersticial, por 

vezes alterando o feldspato alcalino pertítico; (ii) albitização, que pode ocorrer 

por substituição a partir de pertitas pré existentes ou substituição diretas dos 

cristais primários por albitas neoformadas, gerando texturas como bordas 

albíticas límpidas envolvendo cristais de plagioclásio sericitizados (Figura 26B); 

(iii) sericitização, que pode ter ocorrido em dois momentos, sendo um anterior à 

albitização e outro, principal, francamente hidrotermal, com assembleia 

principal composta por sericita + quartzo + pirita + dolomita, onde a sericita 

ocorre alterando as bordas de todos os minerais (principalmente feldspatos) e 

preenchendo fraturas; (iv) alteração carbonática, associada a uma segunda 

fase de sulfetos (Figura 26C-D). Os carbonatos ocorrem alterando os demais 

minerais e também como veios tardios.  

 

Figura 26: (A) Imagem de SEI evidenciando a morfologia do cristal de ouro incluso em 
calcopirita –FR05. (B) Fotomicrografia (LT-PC) mostrando microclinização e albitização (seta 

laranjada) – FR12 (C) Fotomicrografia (LR-PP) mostrando aikinita 2 cristalizando nas bordas de 
calcopirita 1 – FR24. (D) Imagem de BSE onde galena sobrecresce calcopirita 1 – FR15. 
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Comparando estas observações com a terminologia genérica utilizada 

para alterações hidrotermais (Tabela 2- Grifkins et al. (2005)), são constatados 

dois tipos maiores de alteração. A alteração sericítica é a mais pervasiva, 

compreendendo sericita, quartzo, feldspato alcalino (microclínio), dolomita, 

pirita 1 e 2, aikinita 1 e calcopirita 1. A segunda assembleia de minerais 

hidrotermais é composta por clorita, albita, carbonato, calcopirita 2, galena, 

molibdenita, tetraedrita, aikinita 2, titanita, rutilo ± epidoto. Esta paragênese 

parece estar relacionada com alteração propilítica, mas o epidoto, principal 

mineral característico desta alteração, foi verificado apenas nas rochas 

encaixantes, questionando se sua origem é hidrotermal ou metamórfica. 

Portanto, sua ausência no granito pode comprometer a utilização desta 

terminologia.  

Tabela 2: Terminologia de alterações hidrotermais. Traduzido de Grifkins et al (2005). 

Terminologia 
genérica 

Assembleia mineralógica de alteração 

Argílica 
Caulinita (ou halloysita ou dickita) + montmorillonita ± sericita 

(ou muscovita) ± clorita 

Argílica 
avançada 

Propilita + caulinita (ou dickita) ± quartzo ± sericita ± andalusite ± 

diáspora ± alunita ± topázio ± zunyita ± enargita ± turmalina ± pirita 
± calcopirita ± hematita 

Argílica 
intermediária 

Clorita + sericita ± caulinita ± montmorillonita ± illita-esmectita ± 

calcita ± epidoto ± biotita ± pirita 
Fílica             

(ou sericítica) 

Sericita + quartzo + pirita ± biotita ± clorita ± rutilo ± leucoxênio ± 

calcopirita ± illita. (Obs: sem K-feldspato) 
Sericítica        
(ou fílica) 

Sericita + quartzo + pirita ± K-feldspato ± biotita ± calcita ± 

dolomita ± clorita ± andalusite ± cloritoide ± albita ± pirrotita 

Propilítica (ou 
saussuritização) 

Epidoto (ou zoisita ou clinozoisita) + clorita + albita ± carbonato 

± sericita ± montmorillonita ± septaclorita ± apatita ± anidrita ± 
ankerita ± hematita ± pirita ± calcopirita 

Potássica 

K-feldspato (ortoclásio) + biotita + quartzo ± magnetita ± sericita 

(ou muscovita) ± albita ± clorita ± anidrita ± apatita ± rutilo ± epidoto 
± calcopirita ± bornita ± pirita 

Greisen 

Muscovita (ou sericita) + quartzo + topázio ± turmalina ± fluorita 

± rutilo ± cassiterita ± wolframita ± magnetita ± zunyita ± K-
feldspato 

A alteração potássica foi descartada devido à completa ausência de 

biotita. Contudo, considerando que o Fe necessário para a formação da pirita é 

proveniente da alteração de máficos do granito (Piekarz, 1992), aventa-se a 

hipótese de que possa ter havido uma alteração potássica inicial, onde se 

iniciou a liberação de Fe, transicionando para a alteração sericítica, onde esse 

processo atuou de forma mais intensa. Assim, os vestígios de alteração 
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potássica podem ter sido obliterados devido à alteração subsequente. Para 

melhor investigar essa evolução, são necessários estudos geoquímicos de alta 

resolução. 

Portanto, foram definidas três fases de formação de sulfetos hidrotermais, 

com uma última fase de alteração supergênica superposta; (i) pirita 1 (ii) pirita 2 

+ aikinita 1 + calcopirita 1; (iii) calcopirita 2 + galena + aikinita 2 + molibdenita + 

tetraedrita; (iv) bornita + calcocita. 

A relação entre o plúton e as encaixantes é complexa, sendo verificada 

intensa assimilação de rochas metassedimentares no granito, o que é um 

empecilho na caracterização das rochas da região de contato, pois muitas 

vezes não é possível determinar se a presença de minerais como carbonato e 

clorita se deve à alteração hidrotermal ou à assimilação de fragmentos da 

encaixante pelo granito. A colocação do granito ocasionou deformação local, 

além de promover metamorfismo de contato. São identificadas feições hornfels 

preservadas, como a recristalização estática do quartzo, apresentando 

contatos tríplices e hábito poligonal. Portanto, em profundidade, é difícil 

estabelecer exatamente o contato entre a intrusão e as encaixantes, pois a 

intensa assimilação resultou em uma região transicional, que, ainda, foi afetada 

por zonas de cisalhamento (Figura 2), deformando ainda mais estas rochas, 

gerando uma clivagem de fratura. A brechação verificada no granito 

provavelmente resulta da combinação dessa deformação tectônica com a 

pressão exercida pelos fluidos, que teriam fraturado a rocha e preenchido 

hidrotermalmente os espaços gerados.  

O sistema mineralizante evoluiu de um magma alcalino que 

provavelmente já continha ouro (Piekarz, 1992) para uma alteração hidrotermal 

de baixa temperatura, rica em CO2, que proporcionou a precipitação do ouro 

junto aos sulfetos. Para melhor compreender os aspectos da origem da 

mineralização seria necessário um trabalho de caráter mais amplo, estudando 

detalhadamente todo o corpo granítico e as rochas metassedimentares, 

empregando análises isotópicas, inclusões fluidas e datações, que vão além do 

escopo deste trabalho, cujo enfoque é nas rochas do contato entre o GPT e as 

encaixantes. Contudo, os resultados obtidos se alinham melhor com os dados 

disponíveis na literatura que propõe uma origem predominantemente 



42 
 

magmática para os fluidos, com subordinada contribuição externa. A 

predominância de sulfetos em veios de quartzo em meio ao granito (Figura 

27A) ou disseminados na própria rocha, além da existência de sulfetos 

primários são evidências que suportam a origem magmática. Contudo, também 

são encontrados sulfetos auríferos nas encaixantes (podendo estar no contato 

com veios de quartzo (Figura 27B), sugerindo uma migração através da 

permeabilidade destas rochas), atestando para uma possível componente 

meteórica / metamórfica.  

 

Figura 27: (A) Granito com veio de quartzo sulfetado – FR03. (B) Contato entre encaixante 

(carbonato-silicática) com sulfetos disseminados e veio de quartzo –FR05. 

A ocorrência de veios mineralizados com baixos teores de Au nestas 

rochas, destacada por Piekarz (1992) e Picanço (2000), parece ser pervasiva, 

e a presença de Sb, Zn, Pb (tetraedrita) e Au-Ag pode indicar que região do 

Itambezinho esteja localizada na porção proximal de um depósito “intrusion-

hosted” (Figura 28), associada à colocação do GPT.  

 

Figura 28: Modelo esquemático para depósitos intrusion-related ilustrando a variação de estilos 
de depósitos intrusion-hosted a proximais e distais. Retirado de Lang et al. (2001). 
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Assim, sugere-se que a mineralização nas encaixantes seja significativa, 

ocorrendo como veios e de forma disseminada. Essa hipótese necessita de 

estudos isotópicos para confirmação, visto que em outras porções nos 

arredores da intrusão, Piekarz (1992) encontrou veios mineralizados, mas de 

assinatura isotópica diferente dos veios internos ao granito. Contudo, a 

presença de aikinita, minerais de telúrio e molibdênio no granito (compatíveis 

com a paragênese de sulfetos ricos em Au-Bi-Te-Mo-W-As), além da 

ocorrência de enxame de veios e brechas hidrotermais corrobora com a 

interpretação do modelo sugerido. 

6. CONCLUSÕES 

O estudo petrográfico complementado por MEV e MicroCT permitiu obter 

um conjunto de informações que forneceram interpretações acerca da 

mineralização aurífera presente na região de Itambezinho. As principais 

conclusões indicadas pelos resultados são:  

(i) O granito possui composição predominantemente sienogranítica, dividido 

em duas fácies: Fácies fina a média brechada e Fácies média a grossa 

maciça com stockworks. A primeira é mais rica em sulfetos na forma de 

bolsões geralmente associados a veios de quartzo, e a segunda possui 

menor quantidade de sulfetos, que preenchem fraturas submilimétricas, 

constituindo vênulas do tipo stockwork. 

(ii) Ocorre intensa brechação resultante da combinação de dois processos: a 

sobrepressão causada pela liberação de fluidos hidrotermais e os esforços 

provenientes de tectônica cisalhante que promoveram uma deformação 

rúptil-dúctil. 

(iii) Observou-se recristalização estática intensa e pervasiva devido ao 

hidrotermalismo, além de uma possível recristalização dinâmica 

subordinada, indicada por bulging localizado. 

(iv) Há cinco fases de sulfetos, sendo uma metamórfica, três hidrotermais e 

uma supergênica. O sulfeto metamórfico é pirita 0, e os hidrotermais 

parecem ter sido formados nas seguintes paragêneses: (i) pirita 1 (ii) pirita 

2 + aikinita 1 + calcopirita 1; (iii) calcopirita 2 + galena + aikinita 2 + 

molibdenita + tetraedrita. A última fase compreende bornita + calcocita. 
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(v) Há quatro tipos de alteração hidrotermal, desenvolvidas na seguinte ordem: 

microclinização, albitização, sericitização e carbonatação. Estas se 

relacionam em duas classes maiores de alteração baseada na terminologia 

da literatura: sericítica e propilítica (?). A primeira é a mais pervasiva, 

causando mudanças composicionais e texturais nas rochas originais, e 

onde culmina o processo de remobilização de elementos que precipitam 

como sulfetos. 

(vi) A alteração sericítica compreendende sericita, quartzo, feldspato alcalino 

(microclínio), dolomita, pirita 1 e 2, aikinita 1 e calcopirita 1. A alteração 

propilítica (?) é composta por clorita, albita, carbonato, calcopirita 2, pirita 2,  

galena, molibdenita, tetraedrita, aikinita 2, titanita, rutilo ± epidoto. 

(vii) Parece haver ouro nas rochas encaixantes de forma significativa. Isto 

possui importância fundamental no planejamento da explotação da jazida e 

deve ser confirmado por estudos futuros. 

(viii)  A mineralização parece estar geneticamente relacionada com a colocação 

do GPT, o que implica em um modelo metalogenético do tipo “intrusion-

related”, onde os fluidos mineralizadores são essencialmente magmáticos, 

podendo contar com contribuição externa subordinada. 
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ANEXO I: Fichas de descrição petrográfica 



Universidade Federal do Paraná – Departamento de Geologia                             
Ficha de Descrição Petrográfica – TCC – Luiza Silva de Freitas  

Novembro/2017 

Furo: SR10 – 40,9m Coordenadas UTM: 633206/7195923/758,1m 

Amostra: FR01 Classificação: Sienogranito brechado 

Descrição macroscópica:  
Granito rosa alaranjado, composto por 65% de FK rosa (ortoclásio?), 15% de quartzo, 20% de máficos (ou 
opacos?). Possui poucas vênulas com espessura milimétrica de quartzo branco. Os minerais são anédricos. A  
textura é inequigranular fina, e a estrutura é maciça. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 

MICROCLÍNIO 
 
 
 

FELSPATO 
ALCALINO 

 
 

PIRITA 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
CARBONATO 

 
ZIRCÃO 

35 
 
 
 

20 
 
 
 

15 
 
 
 

10 
 

10 
 
 
t 
 
t 

Extinção ondulante, granulação fina a média, anédrico, subgrãos e novos grãos, 
raramente com inclusões de FK e plagioclásio, estando frequentemente fraturado. 
Os contatos são poligonais a denteados. 

 
Geminação em grade, granulação fina a grossa, por vezes com fraturas 
preenchidas por mica branca. Hábito em geral subédrico tabular. Possui aspecto 
brechado. 
 
Geminação em grade, granulação fina a grossa, por vezes com fraturas 
preenchidas por mica branca. Hábito em geral subédrico tabular. Possui aspecto 
brechado. 

 
Opacos anédricos de granulação muito fina a média, disseminado nas fraturas. 

 
Anédrica muito fina (apenas 1 cristal de granulação grossa) preenchendo fraturas.  

 
Cristais finos anédricos a subédricos preenchendo veios.  
 
Cristais muito finos inclusos no quartzo 

Textura/ Estrutura: A textura da rocha é inequigranular fina a média, recristalizada possivelmente 
devido ao hidrotermalismo. Estrutura maciça a stockwork. 

Obs: Apresenta grau moderado de alteração hidrotermal. Fácies maciça – stockworks de sulfetos. 
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Furo: SR10 – 51m Coordenadas UTM: 633206/7195923/748m 

Amostra: FR02 Classificação: Sienogranito brechado com veio de quartzo 

Descrição macroscópica:  
Granito rosado, composto por 70% de FK rosa (ortoclásio?), 25% de quartzo, traço de máficos e 5% de pirita 
na matriz . Possui muitos veios quartzo branco com até 2 cm, onde ocorrem agregados de até 1 cm de pirita. 
Os veios se unem dando uma impressão de assimilação dos veios na estrutura do granito. Os minerais são 
anédricos. A textura é inequigranular média, e a estrutura é brechada. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARBONATO 
 
 
 
 
 
PIRITA 
 
 
 
 
 
 
 
MUSCOVITA/ 
SERICITA 
 
FELDSPATO 
ALCALINO 
 
 
 
PLAGIOCLÁSIO 
 
 
MICROCLÍNIO 
 
APATITA 
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22 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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1 
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Ocorre de duas formas: a) Cristais bem formados, de granulação média a grossa, 
subédricos a euédricos prismáticos/ hexagonais, com contatos poligonais, possui 
subgrãos, pode ter inclusões de apatita. Raramente está fraturado, preenchido por 
sericita. Pode apresentar bulging. Quando em contato com a pirita, apresenta 
aspecto mais deformado, com extinção ondulante intensa, e aspecto cataclástico, 
com grãos cominuídos. b) Possui granulação fina a ultrafina, hábito anédrico, 
extinção ondulante, ocorre em uma matriz fina com sericita próximo dos sulfetos, 
por vezes envolvendo-os e preenchendo interstícios e fraturas. 
 
Ocorre tanto como uma matriz ultrafina anédrica com quartzo e sericita, podendo 
preencher fraturas e estar em veios, quanto como cristais de granulação média a 
grossa, com até 2 mm. No último caso, pode apresentar subgrãos e extinção 
ondulante e contatos curvos a serrilhados, e inclusões de quartzo. Apresenta cor 
de interferência castanha anômala a colorida predominando rosa de 3ª ordem.. 
 
Ocorrem dois tipos: a) Subédrica a euédrica cúbica de granulação fina a média, 
ocorre em veios associados a carbonato, muscovita e quartzo. Nas bordas do veio, 
onde há consumo da rocha hospedeira, os cristais apresentam-se mais euédricos, 
possivelmente por ter espaço para cristalizar. b) Subédrica de granulação muito 
grossa, medido até 1 cm, intensamente fraturada, preenchida principalmente por 
carbonato, e também quartzo e albita, poiquiloblástica, com inclusões de quartzo. 
Parece ser a penúltima fase de cristalização. 
 
Ocorre associada ao carbonato, podendo ser intersticial, medindo até 0,5 mm. É 
anédrica a subédrica placoide. Preenche fraturas de quartzo e opacos. 
 
Granulação média a grossa, com até 3,5 mm, possui extinção “zonada” (albita?), é 
incolor, com cor de interferência cinza de primeira ordem, possui hábito subédrico 
tabular com contatos predominantemente retilíneos. Pode exibir pertita e 
geminação Carlsbad. 
 
Granulação muito fina a fina, com até 1 mm, possui geminação polissintética 
muito fina deformada e descontínua, hábito subédrico tabular. 
 
Cristais de granulação média, hábito anédrico, contatos retos a curvos, com 
fraturas preenchidas por sericita. Possui geminação em grade. 
Cristais aciculares incolores muito finos inclusos no quartzo. 
 



ZIRCÃO t Cristal subédrico quadrado de birrefringência muito alta, granulação muito fina, 
incluso no quartzo. 

Textura/ Estrutura: Rocha com textura inequigranular porfiroclástica com matriz muito fina e estrutura 
brechada. 

Obs: Sienogranito com intensa alteração hidrotermal carbonática e brechação posterior. 
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Furo: SR02 – 55m Coordenadas UTM: 633208/7195874/747m 

Amostra: FR03 Classificação: Sienogranito brechado  

Descrição macroscópica:  
Granito rosado, com grau de alteração médio, composto por 65% de FK rosa (ortoclásio?), 20% de quartzo, 
7% de sulfetos (pirita e calcopirita) 5% de um mineral esverdeado (epidoto?) e 3% de biotita. Possui vênulas 
com espessura milimétrica de quartzo incolor-acinzentado e um mineral branco. Os minerais são anédricos. 
A textura é inequigranular fina a média (cristais de quartzo maiores), e a estrutura é maciça. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
 

MICROCLÍNIO 
 
 
 
 

CARBONATO 
 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 
 
 
 

CLORITA 
 

CALCOPIRITA 
 
 
 

BORNITA 
 
 

PIRITA 
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5 
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Granulação muito fina a grossa, predominando os cristais médios. Possui hábito 
anédrico e contatos retos a denteados. Exibe recristalização através de bulging, 
subgrãos e novos grãos. Possui extinção ondulante e inclusões de plagioclásio, 
sericita e opacos. Parece ser intersticial ao FK.  
 
Granulometria média a grossa, hábito subédrico tabular. Apresenta fraturas 
preenchidas por sericita. Possui inclusões de sericita, quartzo e opacos. A maioria 
dos cristais está intensamente pertitizado. Está alterado para sericita 
principalmente nas bordas, mas em alguns cristais já ocorre grau avançado de 
substituição.  

Ocorre principalmente como uma massa envolvendo os cristais, provavelmente 
produto da alteração dos feldspatos. Possui granulação muito fina e hábito 
anédrico. Raramente está mais bem formada, com granulação fina e hábito 
placóide, e, neste caso, está em contato com o feldspato alcalino ou carbonato. 

Granulação média, hábito subédrico tabular, contatos retos a curvos. Está 
intensamente fraturado e preenchido por sericita, que também aparece como 
produto da alteração do microclínio. Exibe geminação em grade e inclusões de 
opacos. 

Ocorre principalmente com granulação muito fina em vênulas. Por vezes, 
geralmente no meio das vênulas, aparece bem formado, de granulação média, 
medindo até 1 mm. 

Granulação fina, hábito subédrico tabular, contatos retos. Exibe geminação 
polissintética deformação/ descontínua indicando baixos teores de anortita 
(ângulo de ext cerca de 10 graus). Está intensamente alterado para sericita 
(aspecto mosqueado). 

Ocorre como uma massa muito fina associada à sericita e aos opacos. 
Provavelmente de alteração. 

Granulação muito fina a grossa, medindo até 4 mm, predominando grossa. É 
anédrica, intersticial. Está alterada para clorita. Possui inclusões de quartzo. Nas 
bordas transiciona para a bornita, que parece ser uma reação. Possui diversos 
buracos. Ocorre disseminada pela lâmina e no bolsão. 

Granulação muito fina a fina, hábito anédrico, ocorre envolvendo a calcopirita e a 
galena, às vezes no meio destes minerais. Raramente ocorre de forma isolada. 

Granulação muito fina, anédrica a subédrica cúbica, fraturada, preenchida por 



 
 

GALENA 
 

AIKINITA 

t 
 
t 
 
t 

calcopirita. 

Granulação muito fina, hábito anédrico, cor cinza muito claro, pode apresentar os 
triângulos característicos. 

Ultrafina anedrica associado à galena. 

Textura/ Estrutura: Rocha de textura inequigranular seriada fina a grossa e estrutura brechada 
(stockwork). 

Obs: Ocorre intensa alteração sericítica e parece haver três fases de sulfetos: 1) Py 2)Ccp 3)Bn+Gn+Ak 
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Furo: SR02 – 51m Coordenadas UTM: 633208/7195874/751m 

Amostra: FR04 Classificação: Monzogranito hidrotermalizado  

Descrição macroscópica:  
Granito rosa alaranjado, composto por 85% de FK rosa (ortoclásio?), 10% de quartzo, 5% de pirita e traço de 
máficos. Possui muitas vênulas com espessura milimétrica de quartzo acinzentado a azulado, e vênulas de 
mineral branco que não reage com HCl. Há pirita disseminada, mas ocorre também em um bolsão de 2 cm. A 
pirita, assim como os outros minerais, é anédrica. A textura é inequigranular fina a média, e a estrutura é 
brechada. Há uma face que se quebrou, que está preenchida por argilomineral esverdeado.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 

MICROCLÍNIO 
 
 

CARBONATO 
 
 

OPACOS 
 

SERICITA 

45 
 
 
 

20 
 

17 
 
 

10 
 
 
5 
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Granulação muito fina a média, hábito anédrico intersticial, contatos retos, curvos 
e interdigitados. Possui extinção ondulante, bulging e subgrãos. Está fraturado, 
preenchido por sericita. 

Granulação fina a média, hábito subédrico tabular, contatos retos. Apresenta 
geminação polissintética. Pode estar falhado (en echelon). An = 13% -> Albita (?). 

Granulação fina a média, hábito subédrico tabular, contatos retos. Possui 
geminação em grade e está alterado (A3). Possui fraturas preenchidas por sericita.  

Ocorre de forma localizada separando duas porções da lâmina, uma de granulação 
fina e outra de granulação média. Possui granulação fina e hábito anédrico. Pode 
preencher fraturas intracristalinas. 

Granulação fina, hábito anédrico a euédrico cúbico, com inclusões de quartzo e 
plagioclásio. Possui fraturas preenchidas por sericita. 

Preenche fraturas dos outros minerais e está inclusa neles (raramente).  

Textura/ Estrutura: A rocha é um granito hidrotermalizado, com textura inequigranular fina a média 
separadas por um bolsão de carbonato. A estrutura é maciça. 

Obs: O bolsão de carbonato pode estar preenchendo uma falha que cominuiu uma porção da rocha, 
adquirindo granulação mais fina. 
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Furo: SR02 – 84,55m Coordenadas UTM: 633208/7195874/717,45m 

Amostra: FR05 Classificação: Muscovita-dolomita-quartzo granofels em 
contato com quartzo xisto  

Descrição macroscópica:  
Rocha calcisilicática, efervesce com HCl quando pulverizada, cor verde acinzentada, composta por minerais 
micáceos verde escuros (biotita e clorita?) e anfibólio, além de carbonato. Há bolsões e agregados de 
calcopirita com até 2 cm concentrados em um nível. Existem pequenos buracos na calcopirita, 
provavelmente uma estrutura reliquiar de pirita (boxwork). Há também sulfetos azuis/roxos 
(bornita/azurita?), além da pirita, que são muito finos. Na borda da amostra há um veio de quartzo branco de 
4,5 cm, com traço de sulfeto disseminado. A textura da rocha é nematogranoblástica fina, e a estrutura é 
brechada. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARBONATO 
(DOLOMITA) 

 
 
 
 
 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
CLORITA 

 
APATITA 

 
 

SULFETOS 
 
 

CALCOPIRITA 
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20 
 
 

15 
 
 

Ocorre de 3 formas: a) granulação média a grossa, com subgrãos bem 
desenvolvidos, apresentando extinção ondulante, hábito anédrico, os contatos 
entre os grãos são retos a levemente interdigitados, possui raras inclusões de 
zircão e carbonato, e podem estar inclusos nos opacos de granulação mais grossa. 
b) granulação mais fina, compondo a matriz, hábito subédrico estirado a euédrico 
hexagonal, com contatos predominantemente retos poligonais (tríplices), 
frequentemente não apresentando extinção ondulante, podendo estar em 
agregados mais grossos de novos grãos (?). c) cristais perfeitamente euédricos 
hexagonais, de granulação média, contatos retilíneos, sem extinção ondulante, cor 
de interferência cinza escura, por vezes parecendo quase isótropo.  

Constituem parte da matriz, com granulação fina e hábito anédrico, mas também 
ocorre como cristais bem formados de granulação grossa, apresentando extinção 
ondulante. Parece preencher interstícios ao redor de cristais de quartzo euédricos 
hexagonais (ou os cristais de quartzo estão inclusos?). Nos cristais maiores, há 
desenvolvimento de subgrãos, por vezes aparentando feição de rotação de 
subgrãos, com contatos retos (poligonais) a levemente lobados. É encontrada 
preenchendo fraturas nos cristais maiores de calcopirita, indicando ser posterior. 
Em algumas porções, juntamente a clorita e a pirita, parece estar dobrado de 
forma irregular, provavelmente devido a assimilação do granito. 

Cristais muito finos, medindo até 1 mm, geralmente associados aos carbonatos. 
Possui hábito anédrico a subédrico fibroso/ placoide. 

Ocorre junto aos carbonatos, principalmente nas porções dobradas. Possui 
granulação muito fina e hábito anédrico. É incolor a nicois paralelos.  

Subédrica prismática/acicular, incolor, com relevo alto, cor de interferência cinza 
de primeira ordem, de granulação muito fina, inclusas em cristais de quartzo.  

São a penúltima fase a se cristalizar, sendo cortados por vênulas de carbonatos. 
Ocorrem cinco fases, parecendo haver duas paragêneses, na seguinte ordem de 
cristalização: 1) Aikinita + pirita e 2) Calcopirita + bornita + calcocita. 

Granulação grossa, anédrica, com inclusão de quartzo subédrico a euédrico, 
contatos interdigitados/lobados/denteados com os grãos de quartzo, intersticial. 
Está fraturada, preenchida por veios de carbonato, que possuem bordas de 
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calcocita. Raramente ocorre calcocita, bornita e galena de granulação muito fina 
associadas à calcopirita. 

Subédrica a cúbica de granulação fina a média, onde predominam contatos 
retilíneos com o quartzo e o carbonato. É bordejada / cortada por veios de 
carbonato. 

Fina a ultrafina, cinza claro, ocorre geralmente disseminada seguindo a “foliação”. 
Pode ocorrer junto a um mineral cinza mais escuro, parecendo ser uma alteração. 
Pode ter hábito subédrico cúbico. 

Ultrafina associada à calcopirita e bordejando os veios de carbonato. 
Ultrafina associada à calcopirita. 
Ultrafina associada à calcopirita. 

Textura/ Estrutura: A rocha por vezes possui uma foliação caótica onde os sulfetos estão orientados. 
Parece haver contato com uma porção xistosa, que também ocorre como uma cunha. A textura é 
granoblástica fina e a estrutura é brechada. 

Obs: O bolsão de sulfetos se concentra no contato entre a rocha e o veio de quartzo, podendo sugerir que 
foram mobilizados pelos fluidos hidrotermais e migrando pela porosidade da rocha. 

 
 



Universidade Federal do Paraná – Departamento de Geologia                             
Ficha de Descrição Petrográfica – TCC – Luiza Silva de Freitas  

Novembro/2017 

Furo: SR03 – 61,35m Coordenadas UTM: 632784/7195957/693,65m 

Amostra: FR06 Classificação: Sienogranito maciço a stockwork 

Descrição macroscópica:  
Granito rosado, com grau de alteração médio-alto, composto por 80% de FK rosa (ortoclásio?), 20% de 
quartzo e traço de máficos (biotita?). Ocorrem dois cristais de um mineral castanho-arroxeado. Os minerais 
são anédricos. A textura é inequigranular fina a média (cristais de quartzo maiores), e a estrutura é maciça.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
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ALCALINO 

 
MICROCLÍNIO 
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Granulação média a grossa, com contatos predominantemente retilíneos a 
arredondados. O hábito é anédrico, em geral. Ocorrem poucas inclusões de 
opacos pretos. Há presença de subgrãos cujas bordas são curvas, formando 
contatos interdigitados, caracterizando uma migração de limite de grãos, 
evidenciando uma deformação de alta temperatura. Raramente ocorre intersticial, 
produto de uma fase tardia. Não há orientação dos cristais. 

Granulação média, hábito placoide, fraturado, preenchido por sericita, pertítico, 
pode apresentar geminação Carlsbad. 

Granulação média a grossa, clivagem boa em uma direção, geminação em grade. 
Raramente ocorrem pertitas. O hábito dos cristais é subédrico, e o contato é 
retilíneo a levemente curvo. Não há orientação dos cristais. 

Andesina? Granulação fina, subédricos, contatos retilíneos. 

Granulação fina, hábito anédrico, ocorre geralmente nas bordas ou inclusas nos 
cristais de microclínio, parecendo ser produto de uma alteração (sericitização) – 
possivelmente hidrotermal. 

Muito finos a médios, anédricos, geralmente preenchendo fraturas e vênulas. 
Anédrico de granulação fina, junto aos opacos em fraturas e vênulas.  
Cristais muito finos subédricos inclusos no quartzo. 

Textura/ Estrutura: Textura inequigranular seriada média a grossa e estrutura maciça a stockwork. 

Obs: Possui baixo grau de alteração hidrotermal, mas com microclinização (tardi -magmática?) significativa. 
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Furo: SR04 – 35,8m Coordenadas UTM: 632690/7195695/731,2m 

Amostra: FR07 Classificação: Sienogranito brechado 

Descrição macroscópica:  
Granito rosa avermelhado, composto por 80% de FK rosa (ortoclásio?), 10% de quartzo, 5% de máficos 
(biotita e anfibólio) e traço de mineral esverdeado (epidoto?) e sulfetos (pirita e calcopirita) na matriz. Não 
possui vênulas milimétricas, apenas um veio de 5,3 cm de  quartzo branco, onde ocorrem agregados de até 2 
cm de pirita e galena (?) bordejando o veio. Os minerais são anédricos. A textura é inequigranular média, e a 
estrutura é maciça. Ocorre uma faixa de 8mm de espessura de uma cor mais escura, castanho-arroxeada, 
que aparenta ser o FK com alguma contaminação. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 
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Granulação muito grossa (5 mm - veio) a muito fina (>0,1mm), anédrico, 
intensamente deformado, com extinção ondulante, subgrãos, novos grãos, kinks, 
fraturas preenchidas por sulfetos. Os contatos são muito irregulares, comumente 
denteados, ocorrendo recristalização dinâmica por migração de limite de grão 
(predominante) e bulging. 

Granulação fina (>0,1mm) a muito grossa (5 mm), hábito subédrico tabular, 
contatos retilineos a lobados. Pode estar incluso no sulfeto. Possui inclusões de 
cristais menores de mincroclínio e muscovita. Exibe geminação em grade. Por 
vezes, ocorre geminação carlsbad e é pertítico. Parece ser a primeira fase de 
cristalização. 

Granulação média, pertítico, pode apresentar geminação Carlsbad, hábito 
placoide, fraturado preenchido por sericita. 

Granulação fina, hábito euédrico tabular, contatos retos, pode conter inclusões de 
muscovita. Exibe geminação múltipla deformada (interrompida).  Andesina. 

Ocorrem em duas fases: predominantemente anédrica de granulação fina, 
associada com carbonato, e por vezes bem formada, placoide, com granulação 
média (1,2 mm), associada com quartzo e microclínio Os contatos são geralmente 
retos. Contém raras inclusões de sulfeto muito fino anédrico, e pode estar inclusa 
no microclínio. Apresenta leves kinks. 

Associado a muscovita, muito fino, anédrico, intersticial. Raramente (1 cristal), na 
porção com quartzo mais grosso (veio) ocorre com granulação média (1,5 mm), 
com clivagens bem marcada. 

Cor avermelhada/ alaranjada, anédrico, granulação muito fina, preenchendo 
fraturas do quartzo. 

Anédricos, intersticiais, de granulação fina a muito grossa, medindo até 1 cm. 
Estão fraturados, preenchidos por carbonato, e posteriormente falhados, com 
rejeito submilimétrico. Ocorrem associados com a muscovita. Preenchem fraturas 
dos cristais de quartzo (anteriores). Podem conter inclusões de quartzo. 
 
Cristais médios a grossos, anédrica a euédrica cubica, intersticial, muito fraturada 
por vezes preenchida por molibdenita, mas geralmente por minerais 
transparentes. 
 



MOLIBDENITA 
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Cristais cinza claros de granulação fina e habito fibroso, pode ndo estar 
preenchendo fraturas da pirita ou nas bordas dela, mas também de modo isolado 
intersticial aos minerais transparentes. 

Cristais muito finos, amarelo intenso, com iridescência isolados nos minerais 
transparentes. 

Cinza claro-branco, muito fino anédrica associada à molibdenita.  

Textura/ Estrutura: A rocha possui textura inequigranular porfiroclástica e estrutura maciça, exibindo 
feições de recristalização hidrotermal. Há um domínio de veio de quartzo e um de granito.  Os sulfetos são a 
última fase de cristalização. 

Obs: Os sulfetos ocorrem no contato entre o veio de quartzo e o granito.  
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Furo: SR07 – 118,25m Coordenadas UTM: 633202/7195840/694,75m 

Amostra: FR08 Classificação: Clorita-quartzo xisto com granito 

Descrição macroscópica:  
Xisto esverdeado (“calcisilicática”, efervece com HCl quando pulverizada) composto por bandas quartzosas e 
bandas de minerais micáceos verde escuros (biotita e clorita?) e anfibólio, além de carbonato. Há pirita 
disseminada por toda a rocha (5%). Ocorrem vênulas de quartzo branco com até 2 cm. Há granito entre a 
foliação do xisto em algumas porções. Os planos onde a amostra foi quebrada são sedosos (clorita e talco?). 
A textura da rocha é lepidrogranoblástica fina, e a estrutura é foliada a bandada.  

Descrição microscópica xisto 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 

CLORITA 
 
 

PIRITA 
 
 
 

CARBONATO 
 
 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 

TURMALINA 

65 
 
 
 
 

25 
 
 
8 
 
 
 
2 
 
 
 
T 
 
T 

Possui granulação muito fina (<0,1mm), hábito subédrico a euédrico hexagonal, 
contatos retos poligonais, levemente orientados na direção do veio, associado à 
clorita. Apresenta extinção ondulante fraca. Parece ter ocorrido recristalização 
estática. Há duas foliações (?) formando um par SC.  

Os cristais são verde escuros com pleocroísmo intenso. Possuem granulação muito 
fina a média, com hábito xenomórfico a fibroso/placoide definindo a foliação. Os 
contatos são irregulares. São hidrotermais. 

Apresenta-se de 2 formas: a) Granulação média a grossa, cúbica, com contatos 
retos a denteados, com inclusões de quartzo e fraturas preenchidas por sericita. 
Parece ter se cristalizado concomitante à recristalização do quartzo. b) Anédrica, 
de granulação fina, parece estar associada à clorita, seguindo a “foliação”.  

Ocorre principalmente como vênulas que parecem ser posteriores aos sulfetos, 
pois contornam os cristais. Apresenta extinção ondulante e subgrãos. Ocorre 
também como uma massa em volta dos cristais mais grossos de plagioclásio. 

Apenas um cristal muito fino em meio à matriz de quartzo. 

Cristais de granulação ultrafina a fina, de cor verde acastanhado, pleocroica, 
birrefringência alta, hábito subédrico hexagonal. 

Descrição microscópica granito 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 
 
 

ALBITA 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

38 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Possui granulação muito fina a média. Ocorre de forma intersticial aos 
plagioclásios com contatos curvos a irregulares, apresentando extinção ondulante 
leve; e também como cristais bem formados (sem extinção ondulante) prismáticos 
a hexagonais, com contatos retilíneos. Possui inclusões raras de clorita e quartzo.  

Andesina. Possui granulação fina a média, hábito tabular, contatos retilíneos. Está 
em uma massa sem orientação, com vênulas preenchidas por sericita. A 
geminação múltipla encontra-se intensamente deformada e interrompida. 

Apresenta geminação Carlsbad, por vezes deformada, parecendo geminação em 
grade. Possui granulação média a grossa (raros fenocristais?), com contatos 
retilíneos a interdigitados com os cristais de plagioclásio e quartzo. O hábito é 
anédrico a subédrico placoide. Os cristais estão deformados, com deslocamento 
nas geminações, além de estarem fraturados. As fraturas estão preenchidas por 
sericita. Em geral, não há inclusões. Apresenta extinção anômala e zonada (das 



 
MUSCOVITA/ 

SERICITA 
 

APATITA 

 
 
2 
 
T 

bordas para o centro), parecendo uma textura em tabuleiro de xadrez.  

Ocorre preenchendo as fraturas, principalmente dos feldspatos, indicando ser a 
última fase. 

Muito fina inclusa no quartzo. 

Textura/ Estrutura: A estrutura é bandada, mostrando intercalações de textura granoblástica (definidas por 
quartzo de contato poligonal) e lepidoblástica (clorita definindo a foliação), e a estrutura é foliada com 
aspecto milonítico, apresentando um possível par SC. 

Obs: A lâmina contém granito albitizado com assimilação de xisto (encaixante ). Há feições hornfels 
parcialmente preservadas. 
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Furo: SR07 – 115,35m Coordenadas UTM: 633202/7195840/697,65m 

Amostra: FR09 Classificação: Hidrotermalito de álcali-feldspato granito 

Descrição macroscópica:  
Intercalação do granito rosado com xisto esverdeado. O granito possui 75% de FK, 20% de quartzo, 5% de 
máficos (biotita e anfibólio) e traço de pirita. A granulação é fina. O xisto é composto por quartzo, clorita, 
biotita, muscovita, sericita e pirita. Os cristais de biotita estão orientados e estirados no sentido da foliação 
(?), que está deformada/ dobrada devido à assimilação do granito, num contato transicional. Ocorrem 
vênulas de quartzo branco e um bolsão de pirita com 1 cm. A textura da rocha é inequigranular fina e a 
estrutura é foliada a bandada, com lentes de granito deformado envoltas por foliação 
milonitica/hidrotermal(?). 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
 
 
 
 

CLORITA 
 
 
 

CARBONATO 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
PLAGIOCLÁSIO 

 
PIRITA 

 
 

CALCOPIRITA 

35 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
2 
 
 
T 
 

12 
 
 
T 

Granulação fina a média, hábito anédrico ameboide, contatos retos a curvos. 
Podem estar fraturados, preenchidos por sericita. Exibem forte extinção 
ondulante, subgrãos e novos grãos. Subordinadamente ocorre bulging. 

Granulação muito fina a média, predominando fina. Possui hábito subédrico 
fibroso a placoide, definindo uma foliação irregular/ caótica. Os contatos são retos 
a curvos, e os cristais podem exibir kinks. Ocorre frequentemente associada à 
clorita, por vezes exibindo um intercrescimento / substituição. Também se associa 
ao carbonato nas vênulas e na matriz de alteração. Comumente há opacos 
intercrescidos nos espaços entre as clivagens da muscovita. Por vezes a massa de 
sericita parece ser pseudomorfos de feldspato. 

Verde escura pleocroica, bem formada, habito placoide a acicular, raramente fish, 
granulação fina a média, contatos curvos. Possui opacos intercrescidos na 
clivagem e está associada à muscovita, aparentemente a substituindo. 

Granulação fina, hábito anédrico, contatos retos a irregulares, ocorre como 
vênulas e como uma massa de alteração. 

Extremamente alterado, geralmente totalmente substituido por sericita. Os 
cristais preservados são anedricos, finos a medios, fortemente sericitizados.  

Apenas um cristal de granulação media com geminação polissintética quase 
totalmente substituído por sericita (pseudomorfo). 

Granulação muito fina a média, com ate 3 mm, predominando fina. Possui hábito 
anédrico a subédrico cúbico. Está levemente fraturada preenchida por sericita. 
Também ocorre intercrescida com filossilicatos. Está orientada segundo a foliação. 

Anédrica muito fina associada a pirita. 

Textura/ Estrutura: Possui textura inequigranular fina lepidoblástica e estrutura foliada caótica com 
venulações carbonáticas.  

Obs: A rocha é um granitoide extremamente hidrotermalizado e deformado, com assimilação de xisto. 
Parece haver duas paragêneses hidrotermais, uma com clorita e outra com muscovita.  
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Furo: SR08 – 48,9m Coordenadas UTM: 632222/7195686/669,1 

Amostra: FR10 Classificação: Sienogranito brechado 

Descrição macroscópica:  
Granito rosa avermelhado, composto por 75% de FK rosa (ortoclásio?), 15% de quartzo, 10% de máficos 
(biotita e anfibólio) e traço de pirita na matriz. Não possui vênulas com espessura milimétri ca, apenas um 
veio de 4,5 cm de quartzo branco, onde ocorre um bolsão de pirita de 3,5 cm. Os minerais são, em geral, 
anédricos, mas alguns cristais de quartzo e anfibólio são subédricos a euédricos. A textura é inequigranular 
média, e a estrutura é maciça. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

MICROCLÍNIO 
 
 
 
 
 

QUARTZO 
 
 
 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 
 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
 

CARBONATO 
 
 

FLUORITA 
 
 

PIRITA 
 

45 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
8 
 
 
 
2 
 
 
T 
 
 
T 

Possui granulação média a grossa, com até 4 mm, hábito subédrico a euédrico 
tabular, contatos retilíneos a levemente denteados, raramente com inclusões de 
microclínio, quartzo, muscovita e carbonato, sendo o último em venulações 
cortando os cristais. Há geminação em grade bem definida, e por vezes,  encontra-
se pertitizado. 

Possui granulação fina a grossa, com até 8 mm (no veio), hábito anédrico 
intersticial, com extinção ondulante, com contatos lobados e serrilhados, 
indicando provavelmente uma recristalização dinâmica predominantemente por 
migração de borda e subordinadamente por bulging. Ocorrem subgrãos, sendo 
que o cristal maior apresenta extinção ondulante intensa. 

Andesina. Possui granulação fina a média, com até 1,5 mm. Há geminação 
múltipla, que se encontra deformada, estando interrompida e 
adelgaçada/espessada em diferentes porções dos cristais. Possui hábito subédrico 
tabular, com contatos retilíneos, geralmente com o microclínio, podendo estar 
incluso neste mineral. 

Ocorre tanto na forma de cristais bem formados, subédricos placoides com até 1 
mm, como também em cristais anédricos muito finos, anédricos, inclusos 
principalmente nos feldspatos e em uma “massa” fina junto a quartzo 
recristalizado, começando a apresentar contatos poligonais. 

Ocorre em vênulas submilimétricas preenchendo fraturas nos cristais de 
feldspato. 

Incolor, isótropa, de relevo baixíssimo, contatos retilíneos, inclusa nos cristais de 
quartzo deformados. Os cristais medem no máximo 0,5 mm, ou seja, a granulação 
é muito fina. 

Possui granulação muito fina a grossa, sendo que os cristais maiores estão 
fraturados e preenchidos por vênulas de quartzo e sericita de uma fase posterior. 
O hábito é subédrico a euédrico cúbico, podendo conter inclusões de quartzo de 
uma fase anterior. Os cristais mais finos/subédricos estão disseminados pela 
rocha, associados à muscovita, podendo estar incluso neste mineral.  

Textura/ Estrutura: Possui textura inequigranular seriada média a grossa e estrutura brechada 
(hidrotermal). 



Obs: A rocha é um granito com veio (85% quartzo e 15% pirita). As porcentagens acima se referem ao 
granito.  
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Furo: SR08 – 30,0m Coordenadas UTM: 632222/7195686/688m 

Amostra: FR11 Classificação: Sienogranito 

Descrição macroscópica:  
Granito rosado, composto por 70% de FK rosa (ortoclásio?), 25% de quartzo 5% de máficos (biotita?). Os FK e 
o quartzo são anédricos, e a biotita é subédrica prismática. A textura é inequigranular fina a média (cristais 
de quartzo maiores), e a estrutura é maciça. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
PLAGIOCLÁSIO 

 
MICROCLÍNIO 

 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
 
 

CARBONATO 
 

OPACOS 

32 
 
 

20 
 
 

15 
 

25 
 
 
 
3 
 
 
 
 
5 

Granulação fina a média, predominando média, hábito anédrico intersticial, 
contatos retos a curvos. Apresenta extinção ondulante, bulging e subgrãos.  

Granulação média, hábito subédrico tabular, contatos retos. Está fortemente 
pertitizado. Está intensamente fraturado e alterado para sericita e carbonato. 

Granulação fina, hábito subédrico placoide, contatos retos a curvos. Apresenta 
geminação polissintética segundo a lei da albita. 

Granulação fina a média, hábito subédrico tabular, contatos predominantemente 
retos. Apresenta geminação em grade. Está moderadamente alterado para 
sericita. Pode conter este mineral preenchendo fraturas. Por vezes está 
interdigitado feldspato alcalino sem geminação (microclinização).  

Ocorre principalmente como alteração dos feldspatos e preenchendo suas 
fraturas, associada com o carbonato, com granulação muito fina e hábito 
anédrico. Raramente ocorrem cristais subédricos placóides finos inclusos em 
outros minerais. 

Ocorre principalmente como alteração e como uma massa muito fina anedral 
intersticial. 

Muito finos, anédricos, intersticiais. 

Textura/ Estrutura: A rocha é um granito moderadamente hidrotermalizado com textura inequigranular 
seriada fina a média e estrutura maciça. 
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Furo: SR09 – 104,5m Coordenadas UTM: 632134/7195587/603,5m 

Amostra: FR12 Classificação: Sienogranito maciço com stockworks de opacos 

Descrição macroscópica:  
Granito castanho rosado, composto por 60% de FK, 15% de quartzo anédrico a euédrico, 20% de máficos 
(anfibólio e biotita) e 5% de plagioclásio. Os máficos encontram-se na matriz, mas também em vênulas 
(orientados) e agregados. A textura é equigranular média e a estrutura é maciça a levemente foliada (?).  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
 

PLAGIOCLÁSIO 
 
 
 
 

MICROCLÍNIO 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
 

PIRITA 
 
 

CLORITA 
 
 
 

APATITA 

30 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
T 
 
 
 
T 

Há pelo menos duas gerações de quartzo. a) Cristais de granulação média a grossa 
(predominante), hábito anédrico interdigitado, contatos irregulares arredondados 
a serrilhados, com deformação indicada por extinção ondulante, subgrãos e 
bulging. b) Granulação fina, hábito anédrico a subédrico prismático (quadrado), 
contatos retos a curvos, podendo estar inclusos em outros cristais , inclusive de 
pirita. 

Cristais de granulação média a grossa, hábito subédrico tabular, contatos retos a 
denteados, intensamente pertitizados. Podem estar sericitizados e com fraturas 
preenchidas por este mineral ou por opaco (pirita), que também podem ocorrer 
como inclusões. 

Cristais de granulação média a grossa, hábito tabular, contatos retos. Possui 
geminação polissintética que pode estar deformada (descontínua e com “kinks”). 
Está sericitizado, com fraturas preenchidas por este mineral. Possui inclusões de 
muscovita, opacos (pirita) e clorita. (An = 12 - Oligoclásio). 

Cristais de granulação média, hábito subédrico tabular, contatos retos. Possui 
inclusões de quartzo (b) e fraturas preenchidas por opaco (pirita) e sericita. Exibe 
geminação em grade. 

Cristais de granulação fina a média, não orientados, com hábito anédrico a 
subédrico placoide e contatos retos. Está sempre associada/ substituída por 
opacos (pirita), que crescem em meio às suas clivagens ou de modo aleatório. 
Parece ser um mineral de alteração dos feldspatos. 

Ocorre preenchendo fraturas (stockwok), alterando muscovitas e também inclusa 
em outros minerais.  Possui hábito anédrico a cúbico e granulação muito fina a 
fina. 

Cristais levemente esverdeados (pleocroísmo) que parecem ser alteração da 
muscovita, ou cristais incolores com cor de interferência cinza anômala inclusa em 
feldspato alcalino. 

Cristais muito finos incolores prismáticos com cor de interferência cinza azulada, 
inclusa em quartzo. 

Textura/ Estrutura: A rocha possui textura inequigranular seriada e textura maciça. Exibe fortes indícios 
de alteração hidrotermal, como sericitização, preenchimento de fraturas por pirita e intensa pertitização.  

Obs: A rocha possui cor castanha devido a grande quantidade de vênulas ( stockworks) de opacos. 
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Furo: SR11 – 87,8m Coordenadas UTM: 633051/ 7195767/ 764,2m 

Amostra: FR13 Classificação: Hidrotermalito de granito 

Descrição macroscópica:  
Granito rosado, composto por 50% de FK rosa (ortoclásio?), 25% de quartzo, 10% de máficos, 5% de pirita na 
matriz, 10% de um mineral verde “musgo” (clorita? baixa dureza - risca com a unha) e traço de um mineral 
vermelho escuro . Possui muitos veios quartzo branco com até 2 cm, onde ocorrem agregados de até 1 cm de 
pirita. Os veios se unem dando uma impressão de assimilação na estrutura do granito. Os minerais são 
anédricos. A textura é inequigranular média, e a estrutura é brechada. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

CARBONATO 
 
 
 
 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERICITA 
 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
PLAGIOCLÁSIO 

 
PIRITA 

 
TITANITA 

60 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
4 
 
 
2 
 
1 
 
T 

Cristais de granulação ultrafina a grossa, de cor bege acastanhado com 
birrefringência anômala. Ocorrem como uma matriz com foliação incipiente 
anastomosada e dobrada. Os contatos dos cristais maiores são retilíneos a 
denteados. Em algumas porções, a cor de interferência é cinza (?).  

Cristais de granulação muito fina a média, com até 2 mm. Possuem extinção 
ondulante, com desenvolvimento de subgrãos (recristalização). Parece haver 3 
fases de quartzo: a) Cristais subédricos, medindo cerca de 1 mm, com contatos 
poligonizados/ junções tríplice (indício de recristalização estática?), ocorrendo em 
pequenos agregados. b) Cristais anédricos de tamanhos variados, com contatos 
muito irregulares (Serrilhados, denteados), parecendo que foram deformados/ 
fraturados. Podem estar fitados (ribbons). c) Cristais subédricos arredondados com 
birrefringência anômala (cor de interferência muito escura, quase “isótropo”). 
Ocorrem em agregados que parecem ter sido corroídos/fraturados, com 
preenchimento por carbonato. 

Granulação muito fina, geralmente subédrica alongada/ fibrosa e  preenchendo 
vênulas, por vezes com hábito “fish”. Substitui cristais de feldspato alcalino. 

Granulação fina, pertítico, muito alterado para carbonato e sericita. Parece haver 
pseudomorfos de granulação média substituídos por sericita.  

Cristais com granulação muito fina, medindo até 0,5 mm. Possui geminação 
múltipla muito fina, são anédricos, com contatos “embainhados”.  Labradorita (?). 

Granulação muito fina, anédrica, intersticial ao carbonato e preenchendo vênulas 
com a sericita. 

Massas escuras anédricas associadas ao carbonato. 

Textura/ Estrutura: Rocha de textura muito fina e estrutura brechada. 

Obs: A rocha é um granito com alteração carbonática muito avançada, possivelmente com contribuição das 
encaixantes. 
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Furo: SR02 – 14,9m Coordenadas UTM: 633208/ 7195874/787,1m 

Amostra: FR14 Classificação: Hidrotermalito de granito 

Descrição macroscópica:  
Brecha granítica de matriz esverdeada a localmente bem escura (sulfetos oxidados), face fraturada 
preenchida por material muito fino de cor verde claro (sericita+ epidoto?). Fragmentos graníticos com 40% 
Fk rosado, 35% Qtz branco, 10% Plg branco, 10% matriz esverdeada (epidoto?), 5% de maficos . Vênulas de 
Qtz com bordas irregulares de até 0,5 cm. Há cavidades próximas aos veios de Qtz com espaços cúbicos 
(pirita removida) e malaquita. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 

CARBONATO 
 
 

PIRITA 
 

CALCOPIRITA 
 

GALENA 
 
 

CALCOCITA 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 

 
PLAGIOCLÁSIO 

60 
 
 
 
 
 

10 
 
 

20 
 
5 
 
2 
 
 
3 
 
T 
 
 
T 

Ocorrem duas fases: a) granulação fina a média, hábito anédrico, contatos 
irregulares retos a curvos e serrilhados. Apresenta extinção ondulante forte, 
subgrãos (que podem estar rotacionados), bulging e migração de borda, indicando 
intensa recristalização dinâmica. Estão fraturados e muito raramente possuem 
inclusões de opacos. b) granulação muito fina, hábito anédrico, contatos 
irregulares. Corresponde a uma massa recristalizada que envolve as outras fases.  

Granulação muito fina, hábito anédrico, ocorre como uma matriz de alteração 
associada ao quartzo "b" que envolve as outras fases. Bordeja os opacos.  

Granulação grossa, muito alterada, parece estar orientada em uma foliação / 
bandamento. Parece estar em paragênese com a calcopirita, galena e calcocita.  

Granulação fina, anédrica, ocorre em meio à pirita junto à galena e a calcocita.  

Granulação fina, anédrica, ocorre em meio à pirita junto à calcopirita e a calcocita. 
Por vezes, parece envolver a calcopirita. 

Granulação fina, anédrica, ocorre em meio à pirita junto à galena e a calcopirita. 
Por vezes, parece envolver a galena. 

Fino, anédrico, contatos retos a curvos, com extinção ondulante. 

 

Fino, subédrico tabular, muito alterado. 

Textura/ Estrutura: Rocha inequigranular fina de estrutura brechada com um bolsão de sulfetos. 
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Furo: SR02 – 17,1m Coordenadas UTM: 633208 /7195874/784,9m 

Amostra: FR15 Classificação: Veio de quartzo com sulfetos 

Descrição macroscópica:  
Veio de quartzo (65%) leitoso com galena (20%), calcopirita (15%) e pirita (10%) disseminados, mas também 
concentrados em um bolsão. Os sulfetos são intersticiais ao quartzo, indicando serem posteriores. 
Galena+ccpy parecem ser a última fase. Há uma faixa de granito muito alterada, de cor róseo amarelada, de 
parece ter sido cortada pelo veio, e englobada por este. 

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

CALCOPIRITA 
 
 
 

GALENA/ 
 
 
 
 
 

PIRITA 

20 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
5 

 Muito fina a média, predominando fina, hábito anédrico e contatos curvos. 
Ocorre intercrescida com galena (principalmente nas bordas). As bordas dos 
cristais estão frequentemente oxidadas. 

Cor cinza claro, granulação média-grossa em cristais anedrais de aspecto 
intersticial em relação aos minerais transparentes (quartzo). Ocorre como massas 
homogêneas (geralmente não apresentando os sulcos triangulares). Possui 
inclusões de pirita fraturada, preenchendo os interstícios e localmente 
intercrescida com calcopirita (especialmente nas bordas de cristais maiores de 
galena). 

Cristais finos e anedrais, bastante fraturados, envoltos por galena e, 
subordinadamente, calcopirita. Parece ser anterior aos demais sulfetos e por 
vezes parece estar em paragênese com a calcopirita. Também ocorrem subédricos 
a cúbicos. 

Obs: A amostra era uma seção polida, não sendo possível observar os minerais transparentes. Porém, sabe-
se que os sulfetos são intersticiais, preenchendo fraturas. As porcentagens são relativas aos sulfetos. 
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Furo: SR02 – 69,0m Coordenadas UTM: 633208/ 7195874/733m 

Amostra: FR16 Classificação: Hidrotermalito de granito 

Descrição macroscópica:  
Veio de quartzo leitoso, de estrutura complexa (diversas venulas que se cortam, algumas carbonaticas outras 
quartzosas). Há fragmentos de rocha brechoide cinza-esverdeada com fluorita fina anédrica e fragmentos de 
estrutura foliada bem fina, possivelmente composta por clorita e carbonatos (efervesce levemente). De 5-
10% de sulfetos na amostra (pirita e calcopirita, anedricos de granulação muito fina a media), sendo que 
alguns crescem no sentido das venulas e outros são cortados por elas, galena aparenta ser intersticial. Na 
porção central ocorre mineral verde muito fino (sericita?) associado com a fluorita.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

CARBONATO 
 
 
 
 

QUARTZO 
 
 
 

GALENA 
 
 
 
 

CALCOPIRITA 
 

SERICITA 
 

PLAGIOCLÁSO 

57 
 
 
 
 

35 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
T 
 
T 

Granulação muito fina a média. Hábito anédrico a subédrico placoide. Possui 
contatos indefinidos a curvos ou retos/ poligonais. Ocorre tanto em vênulas 
quanto em um domínio de predomina carbonato bem formado. Por vezes Possui 
geminação polissintética (pseudomorfos de plagioclásio?).  

Muito fino a grosso, hábito anédrico a subédrico prismático até euédrico 
hexagonal na seção basal. Possui contatos retos a lobados. Apresenta extinção 
ondulante fraca, podendo não ocorrer. Não são verificados mecanismos de 
recristalização dinâmica como subgrãos ou bulging. 

Cor bege/ branco, exibe os triângulos característicos, granulação predominante 
média a grossa, medindo até 5 mm. É intersticial aos cristais de quartzo, com 
inclusões deste mineral. Parece haver bulging no contato entre eles. Está em 
paragênese com a calcopirita. 

Granulação muito fina a grossa, com até 5 mm. É intersticial ao quartzo, com 
inclusões de carbonato. 

Muito fina anédrica associada ao carbonato preferencialmente.  

Foi identificado apenas um cristal de granulação média medindo 2,5 mm sendo 
substituído por carbonato. Exibe geminação polissintética. Parece que alguns 
cristais de carbonato são pseudomorfos de plagioclásio, pois exibem esta 
geminação. 

Textura/ Estrutura: A rocha é um hidrotermalito que parece ser o granito com alteração carbonática 
avançada. Possui textura inequigranular seriada muito fina a média e estrutura maciça.  

Obs: O mineral roxo que parecia ser fluorita na amostra de mão é carbonato (ankerita?) 
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Furo: SR11 – 48,1m Coordenadas UTM: 633051/ 7195767/803,9m 

Amostra: FR19 Classificação: Metabasito 

Descrição macroscópica:  
Rocha alterada, de coloração cinza escura esverdeada, com bandamento bem marcado de 1 cm de espessura 
e granulação fina-média (cristais aparentemente estirados), intercalando bandas de granito (qtzoso, de 
coloração rosada), bandas metabasicas escuras (plagioclásio, biotita e anfibolio?), e bandas cinzentas de 
granulação muito fina (massa de sericita com sulfetos, pirita?, oxidados)  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 

EPIDOTO  
 
 
 
 

PIROXÊNIO 
(AUGITA?) 

 
 

HORNBLENDA 
 
 
 

CLORITA 
 

MUSCOVITA 
 
 
 

BIOTITA 
 
 

ACTIONOLITA 
 
 

OPACOS 
 

ÓXIDOS 

25 
 
 
 

15 
 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
5 
 
2 

Granulação fina, hábito anédrico a arredondado/ prismático, pode ser intersticial 
ou estar orientado definindo uma foliação. Apresenta extinção ondulante e 
subgrãos. 

Compõe uma massa castanha principalmente na porção central da lâmina, 
granulação fina a média, hábito anédrico, contatos irregulares denteados, 
inclusões de quartzo e opacos. Possui birrefringência mais baixa que as  micas, 
tendendo ao azulado, e relevo um pouco mais alto. Parece estar fitado na direção 
da foliação. 

Cristais incolores/ beges com pleocroísmo rosa, cor de interferência amarelo/ rosa 
de segunda ordem, extinção inclinada, granulação fina a média, hábito anédrico a 
subédrico prismático, contatos irregulares curvos.  

Cor verde intenso, fortemente pleocróico, granulação fina a média, hábito 
subédrico placoide a fibroso, contatos retos, geralmente orientados segundo a 
foliação. 

Cor verde mais claro que os anfibólios, granulação fina, hábito subédrico fibroso, 
cor de interferência azulada, contatos retos. Associada aos anfibólios e opacos.  

Granulação fina a média, hábito subhedral fibroso, contatos retos. Ocorre 
principalmente na porção central da lâmina, associada ao epidoto (?). Ocorre 
crescimento de opacos entre suas clivagens. 

Cor bege/ castanha, fortemente pleocróica, granulação fina, hábito subédrico 
placóide, contatos retos. Ocorre principalmente na porção inferior da lâmina. Há 
inclusões de quartzo vermiforme, podendo ser um intercrescimento (?)  

Cor verde azulado, granulação fina, hábito subédrico placóide, contatos retos, cor 
de interferência praticamente igual à cor do mineral. Associada a hornblenda e 
clorita, não segue a foliação. 

Muito finos disseminados. 

Finos, alteração dos minerais ferromagnesianos. 

Textura/ Estrutura: A rocha parece ser uma metabásica muito alterada, de textura equigranular fina e 
estrutura maciça. 
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Furo: SR11 – 51,2m Coordenadas UTM: 633051/ 7195767/800,8m 

Amostra: FR20 Classificação: Calcissilicática hidrotermalizada 

Descrição macroscópica:  
Composta predominantemente por rocha bandada (de bandas submilimetrica ate 1cm de espessura), 
intercalando porções verde claro, 50% (efervesce muito ao HCl ) com verde escuro, 40% e minerais verde-
preto de aspecto estirado, 10%. Juntamente com fragmentos irregulares de granito vermelho, que podem 
ocorrer assimilados na porção bandada (cristais de Kfs rosado estirados) e sendo tudo cortado por veio de 
Qtz leitoso. Sulfetos (pirita anédrica com até 1mm) ocorrem disseminados na amostra, compondo cerca de 
10% e se concentram nas bordas dos veios. Presença de vênulas pretas próximas à porção granítica.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

CARBONATO 
 
 
 
 
 
 
 

EPIDOTO 
 
 
 
 
 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLORITA 
 
 
 
 

MUSCOVITA/ 
SERICITA 

 
TITANITA 

25 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
5 
 
 
3 

Ocorre como uma massa de granulação muito fina. Possui hábito anédrico e 
contatos indefinidos. Essa matriz ocorre principalmente nas bordas da lâmina 
preenchendo interstícios e “corroendo” os outros minerais, indicando ser uma 
fase posterior (hidrotermal).Raramente ocorrem cristais com até 2 mm, 
provavelmente pseudomorfos, com até 2 mm. Também ocorre como vênulas, 
uma delas cortando toda a lâmina, e possui uma borda de epidoto (e clorita?), 
além de um material amarelo-gema (óxidos?). 

Possui cor verde claro a castanho, e cor de interferência azul (“berlin blue”) a 
rosa/laranja/verde, respectivamente. Ocorre bordejando a vênula de carbonato 
(alteração propilítica?) e também compondo a matriz da rocha. Observa-se uma 
possível zonação dos cristais. Possui granulação muito fina a média e hábito 
anédrico a acicular. 

a) Possui granulação fina, hábito anédrico, contatos retos a serrilhados em meio à 
matriz carbonática. Possui inclusões de diversos minerais, mais comumente de 
carbonato e sericita. Não possui extinção ondulante e os cristais não parecem 
estar recristalizados (talvez migração de limite?), mas estão muito deformados. b) 
cristais de granulação média-grossa (até 2,5 mm), hábito anédrico e contatos 
interdigitados/ denteados. Exibe extinção ondulante e recristalização por bulging. 
c) cristais de granulação muito fina a fina, anédricos a subédricos hexagonais, com 
contatos retos a denteados; Possui extinção ondulante fraca e estão fortemente 
orientados segundo uma foliação/ bandamento composicional. Os cristais podem 
formar agregados milimétricos. 

Possui cor verde, é pleocróica, cor de interferência cinza esverdeado de 1ª ordem, 
clivagem muito boa. Possui granulação muito fina a fina, hábito anédrico a 
subédrico acicular, estando por vezes orientados segundo a foliação, compondo a 
outra banda associada ao quartzo “c”, mas por vezes estão dispostas 
caoticamente. Está associada aos opacos. Pode apresentar birrefringência mais 
alta quando associado à muscovita e epidoto. 

Possui granulação fina, hábito subédrico placoide, não está orientada segundo a 
foliação. Possui contatos retos a serrilhados. Está associada à clorita na matriz da 
rocha. Pode conter inclusões de quartzo e titanita. 

Possui até 0,5 mm, hábito subédrico cuneiforme e está associada à muscovita/ 



 
 

TURMALINA 
 
 

OPACOS (PIRITA?) 
 

ÓXIDOS DE FE 

 
 
2 
 
 
T 

clorita/ epidoto. Parece ser posterior. Os contatos são retos. 

Cristais ripiformes de granulação muito fina, sem orientação, ocorrendo associada 
aos cristais de quartzo mais bem formados e sericita em meio à matriz de 
carbonato. É posterior a eles. 

Anédricos a euéricos cúbicos, geralmente associados à clorita, ocorrendo 
preferencialmente de forma intersticial (posterior). 

 

Textura/ Estrutura: A rocha apresenta textura inequigranular seriada fina e estrutura bandada/ foliada, 
por vezes exibindo uma disposição caótica dos minerais.  

Obs: Há intensa atuação de alteração hidrotermal (possível propilitização). Trata-se de uma 
calcissilicática/hidrotermalito (?). Pode-se interpretar a seguinte cronologia das alterações: 1) Qtz + Ser 2) Ep 
3) Cbto. 
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Furo: SR02 – 112,8m Coordenadas UTM: 633208 /7195874 /802m 

Amostra: FR23 Classificação: Veio de quartzo sulfetado 

Descrição macroscópica:  
Veio de quartzo leitoso, em contato com granito róseo (presença de epidoto no contato). Contem 10% de 
sulfetos aparentemente em um nível alinhado (pirita e calcopirita, anédricas, levemente estiradas, com 
agregados de até 1,5 cm de cristais finos) e cavidades preenchidas por 10% de epidoto e clorita muito finos.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

QUARTZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARBONATO 
 
 

CALCOPIRITA/  
 
 

PIRITA/ BORNITA/ 
GALENA 

PLAGIOCLÁSIO 
 

FELDSPATO 
ALCALINO 
SERICITA 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
T 
 
 
T 
 
T 
 
T 

a) euédrico hexagonal a subédrico, contatos poligonais, granulação fina a média, 
com até 1,5 mm. Não possui extinção ondulante e às vezes exibe birrefringência 
cinza anômala, praticamente não extinguindo. B) anédrico a subedrico prismáti co 
de granulação fina a grossa, com até 5 mm. Possui contatos retos a denteados, 
apresentando leve recristalização por bulging. Possui inclusões de quartzo, apatita 
e opacos, que são intersticiais. Apresenta extinção ondulante. C) granulação muito 
fina a fina, cristais anédricos com contatos predominantemente retos, formando 
uma massa que envolve as demais fases. Ordem de cristalização é aparentemente 
A -> B -> C. 

Ocorre como uma massa na borda da lâmina de granulação muito fina, mas 
também apresenta alguns cristais médios, com até 1 mm. Está associada com a 
sericita e envolve cristais de quartzo e opacos. 

Possui granulação muito fina a grossa, hábito anédrico intersticial a euédrico 
cúbico, contatos interdigitados a retos, possui inclusões de quartzo e seri cita. 

Cristais muito finos anédricos associados à calcopirita. Bornita e galena parecem 
estar sobrecrescidas à ccp, e pirita parece ser anterior. 

Cristais muito finos tabulares com geminação polissintética em meio ao quartzo 
“c”. 

Cristais de granulação fina a média, hábito subédrico tabular, contatos retos, 
sendo substituídos por carbonato. 

Ocorre em meio à massa de quartzo e carbonato. 
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Furo: SR02 – 103,8m Coordenadas UTM: 633208/ 7195874/698,2 

Amostra: FR24 Classificação: Calcissilicática com vênulas e bolsão de sulfeto 

Descrição macroscópica:  
Amostra com dureza maior que 5,5, irregularmente bandada, com bandas de cor cinza esbranquiçado a 
rosado e a esverdeado, de granulação muito fina, efervesce pouco com HCl, cortado p or vênulas 
carbonáticas e quartzosas. Uma das vênulas contém calcopirita anédrica de granulação grossa. Há minerais 
pretos muito finos (biotita?) orientados na direção das bandas.  

Descrição microscópica 

Minerais % Descrição 

CALCOPIRITA 
 
 
 
 
 
 
 

GALENA/ 
AIKINITA 

95 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Cor amarelo gema, granulação muito fina a muito grossa, predominando a 
granulação grossa. Possui sulcos, riscos e buracos, porém não apresenta fraturas. 
Principalmente nos sulcos, que ficam com relevo mais baixo, exibe iridescência, 
apresentando cores vermelhas a azuis. É intersticial, contornando minerais 
transparentes, por vezes envolvendo-os, tornando-os inclusões. Alguns minerais, 
provavelmente o quartzo, são euédricos hexagonais. Possui inclusões e bordas de 
um mineral cinza claro (galena?).  

Mineral de cor cinza muito claro, de granulação muito fina, medindo até 0,5 mm. 
Possui hábito anédrico e ocorre principalmente nas bordas dos cristais de 
calcopirita. Raramente possui inclusões de minerais transparentes (provavelmente 
quartzo) e calcopirita. Pode estar incluso ou preenchendo microfissuras na 
calcopirita.  

Obs: A amostra era uma seção polida, não sendo possível observar os minerais transparentes. Porém, sabe-
se que os sulfetos são intersticiais, preenchendo fraturas. As porcentagens são relativas aos sulfetos. 

 

 


