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RESUMO 

 

O Complexo Gabroico Canindé (CGC) é um corpo máfico-ultramáfico que apresenta 

mineralizações de Cu-Ni, localizado no nordeste do Brasil.  Com cerca de 240 km2, o 

CGC é intrusivo em rochas metavulcanossedimentares do Domínio Canindé (DC), no 

Sistema Orogênico Sergipano. Sua colocação ocorreu durante um evento distensional 

intracontinental a 690 ± 16 Ma. É constituído por uma diversidade de rochas gabroicas 

que têm como minerais principais plagioclásio, anfibólio e piroxênio, como minerais 

assessórios são observados óxidos e sulfetos, além de uma assembleia mineralógica 

secundária. Os resultados mineraloquímicos permitiram a identificação de diversos 

sulfetos, de Fe-Zn-Cu-Ni, onde a mineralização de Cu-Ni ocorre representada por 

calcopirita (FeCuS2) e pentlandita ((Fe,Ni)9S8), que ocorrem de forma disseminada nos 

gabros. Os dados obtidos determinaram que os sulfetos de Cu-Ni primários apresentam 

suas bordas alteradas para spionkopita (Cu39S28) e violarita (FeNi2S4), resultado de um 

processo de oxidação por fluido hidrotermal, em evento pós-magmático. As análises 

geoquímicas indicaram que as rochas são básicas a ultrabásicas, variando de gabro a 

gabro-peridotítico, com comportamento de óxidos indicando processos de cristalização 

fracionada. A composição isotópica do enxofre situa-se entre 1,3‰ < δ34S < 2,7‰, 

mostrando uma fonte de S não magmática, associando a δ34S ao contexto geológico e 

dados de campo, foi possível propor que houve enriquecimento em S relacionado a 

contaminação crustal pela assimilação de folhelhos negros da unidade encaixante do DC. 

Os nossos resultados permitiram propor um modelo metalogênico para estas ocorrências, 

onde classificou-se estas mineralizações como magmáticas com adição de enxofre por 

contaminação crustal, apresentando um posterior enriquecimento em Cu-Ni associado 

remobilização de elementos devido a exposição à fluidos hidrotermais. 

 

Palavras-chave: Complexo Gabroico Canindé; Cu-Ni; Mineralização 
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ABSTRACT 

 

The Canindé Gabroico Complex (CGC) is an ultramographic body, that features Cu-Ni 

mineralizations, located in northeastern Brazil. With about 240 km2, the CGC is intrusive 

in metavulcansedimentary rocks of the Canindé Domain (DC), in the Sergipano Orogenic 

System. Their placement occurred during a distensional intracontinental event at 690 ± 

16 Ma. It is constituted by a diversity of gabbroic rocks that have as main minerals 

plagioclase, amphibole and pyroxene, as accessrory minerals are observed oxides and 

sulfides, as well as a secondary mineralogical assembly. The mineralochemical results 

allow the identification of several Fe-Zn-Cu-Ni sulphides, where Cu-Ni mineralization 

occurs represented by chalcopyrite (FeCuS2) and pentlandite ((Fe, Ni)9S8), which occurs  

widespread in the gabbros. The obtained data determine the primary Cu-Ni sulphides that 

present their altered edges for spionkopite (Cu39S28) and violarite (FeNi2S4), resulting 

from a oxidation process by a hydrothermal fluid, in a postmagmatic event. As 

geochemical analyzes indicated that the rocks are basic and ultrabasic, they vary from 

gabbro to gabbro-peridotitic, with oxide behavior of fractional crystallization processes. 

An isotopic composition of sulfur are between 1.3 ‰ < δ34S < 2.7 ‰, showing a non-

magmatic S source, associating a δ34S with geological context and field data, it was 

possible propose which improved in S related to crustal contamination by assimilation of 

black shales from the DC country rocks. Our results allowed us to propose a metallogenic 

model for these occurrences, where we classify these mineralizations as magmatic with 

sulfur-added by crustal contamination, presenting a subsequent Cu-Ni enrichment 

associated with the remobilization of elements caused by exposure to hydrothermal 

fluids. 

 

Keywords: Canindé Gabbroic Complex; Cu-Ni; Magmatic Mineralizations  
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1.1. APRESENTAÇÃO 

Corpos plutônicos máficos e ultramáficos de grande porte, mineralizados em 

sulfetos, hospedam importantes depósitos de cobre, níquel e platinóides. Naldrett (2004), 

considera que depósitos de sulfetos magmáticos, com exceção de Sudbury (Canadá), 

estão associados a ambientes intracontinentais.  

No Sistema Orogênico Sergipano (SOS) destacam-se dois corpos intrusivos 

máfico-ultramáficos singulares pela ocorrência de mineralizações de sulfetos de Cu-Ni. 

O mais significativo, o Complexo Serrote da Laje, localizado no estado de Alagoas e que 

atualmente está em atividade a extração de cobre. No Complexo Gabroico Canindé 

(CGC), os sulfetos se encontram disseminados nos gabros, e possui teores de cobre, entre 

0,13 e 0,34%, e de níquel de 0,17 a 0,35%, as reservas foram estimadas em 17 Mt de 

minério de Cu-Ni (Tesch et al., 1980), sendo porém, até o presente nível de 

conhecimento, enquadrado como depósito sub-econômico. 

Situado no Domínio Canindé do SOS, o CGC é um corpo de caráter básico a 

ultrabásico e intrusivo nas rochas metavulcanossedimentares (Davison & Santos, 1989; 

Oliveira et. al., 2010, 2017), que apresenta idades de 690 ± 16 Ma a partir de análises U-

Pb (SHRIMP) em cristais de zircão (Nascimento, 2005). De acordo com Oliveira et al. 

(2017), o SOS é composto por cinco domínios geológicos: Canindé, Poço Redondo-

Marancó, Macururé, Vaza Barris e Estância (Figura 1), que são delimitados pelas zonas 

de cisalhamento Macururé, Belo Monte-Jeremoabo, São Miguel do Aleixo e Itaporanga 

respectivamente.  

As ocorrências de sulfetos de cobre e níquel do CGC foram identificadas na década de 

1970, com projetos da associação DNPM/CPRM (Silva Filho et al., 1979; Tesch et al., 

1980). Santos & Souza (1988), estudaram os teores de Cu e Ni, e concluíram que os teores 

seriam equivalentes aos do depósito Rana (Noruega). Na década de 1990, os estudos 

sobre o Cu-Ni do CGC foram retomados pela CPRM (Seixas & Morais, 1996), 

concluindo-se, a partir de recomendações de consultor externo (Naldrett, in Seixas & 

Morais, 1996), pelo potencial econômico destas mineralizações dada a sua semelhança 

com outros depósitos em atividade. Recentemente, pesquisas realizadas pelo Grupo de 

Pesquisa em Recursos Minerais da Universidade Federal de Sergipe (RECMIN/UFS), 

aportaram novos dados e interpretações sobre a evolução do CGC e a gênese de suas 
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mineralizações (Damasceno & Marques de Sá, 2017; Martins, 2017; Marques de Sá et 

al., 2018).  

 

Figura 1. a) Mapa do Brasil ilustrando a posição do CSF e PB. (PB – Província Borborema; SOS 

– Sistema Orogênico Sergipano; CSF – Cráton do São Francisco). b) Sistema Orogênico 

Sergipano (SOS) e seus domínios (Davison e Santos 1989, modificado por Oliveira et 

al, 2010). 

Diante das similaridades entro o contexto geológico, rochas e mineralizações do CGC 

com outros corpos mineralizados, como por exemplo Duluth (EUA), fez-se o 

questionamento sobre os processos metalogênicos atuantes nos referidos gabros. De 

acordo com a Resolução 01/2018 do PGAB, os resultados foram apresentados sob a forma 

de dois artigos científicos, submetidos a revistas científicas da área, de qualificação capes 

não inferior a B2. 

O artigo de título “SULFETOS DO COMPLEXO GABROICO CANINDÉ, SISTEMA 

OROGÊNICO SERGIPANO”, foi submetido à Revista Geociências da UNESP (B2) 

(ANEXO I). Neste artigo foi realizada uma revisão seguindo as solicitações da revista 

(ANEXO II), e agora será submetido novamente considerado as solicitações da presente 

banca de mestrado. Neste trabalho são apresentados os estudos petrográficos e 

mineraloquímicos, com intuito de identificar os sulfetos presentes nas rochas do 

Complexo Gabroico Canindé e aspectos da química mineral, principalmente no que diz 

respeito a alteração supergênica. 
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O artigo, intitulado “PETROGRAFIA, GEOQUÍMICA, QUÍMICA MINERAL E 

ISÓTOPOS DE S DAS MINERALIZAÇÕES DE CU-NI DO COMPLEXO GABROICO 

CANINDÉ, SISTEMA OROGÊNICO SERGIPANO”, foi submetido ao Anuário do 

Instituto de Geociências - IGEO – UFRJ (B1) (ANEXO III). Neste artigo são 

apresentados dados petrográficos, mineraloquímicos, geoquímicos e de Isótopos de S, 

com objetivo de caracterizar os processos metalogenéticos que atuaram na formação das 

ocorrências do Complexo Gabroico Canindé. 

  

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral proposto por este trabalho é entender os processos que 

ocasionaram a concentração de Cu-Ni no CGC, e assim propor um modelo metalogênico 

para estas ocorrências, para tal foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

i. Caracterizar a mineralogia e química mineral, através de petrografia ótica 

e análises por EDS-MEV e por microssonda eletrônica (EMPA-WDS). 

ii. Estudo geoquímico, dos elementos maiores e menores, por Fluorescência 

de Raios X (FRX). 

iii.  Estudar a proveniência do enxofre, a partir de isótopos estáveis em 

sulfetos e associações com contexto geológico e dados de campo. 

 

1.3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

O Complexo Gabroico Canindé, objeto desse estudo, está situado na porção 

noroeste do estado de Sergipe, Folha Piranhas SC.24-X-VI (Santos & Souza, 1988). As 

rochas que o compõem, afloram, principalmente entre as sedes municipais de Poço 

Redondo e de Canindé de São Francisco.  

A área de estudo, dista aproximadamente 175 km da capital Aracaju, cujo acesso 

se dá a partir da BR-235, sentido Itabaiana. Neste ponto segue-se pela SE-175, até o 

município de Nossa Senhora da Glória, continuando o trajeto pela SE-230, até chegar a 

Poço Redondo. O acesso aos afloramentos ocorre a partir da SE-230 e estradas 

secundárias. 
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Figura 2: Mapa de localização e acesso da área de estudo, recorte dos limites do estado de Sergipe 

(Modificado de Google Maps). 

 

1.4. MÉTODOS  

Para atingir os objetivos propostos, foi adotado um procedimento por etapas, da 

seguinte forma: 

1.4.1. Levantamento Bibliográfico 

O levantamento bibliográfico consistiu em uma extensa revisão, em que foram 

estudadas as principais referências (monografias, dissertações, teses e artigos científicos) 

que tratam dos assuntos em questão. Esta etapa focou em trabalhos sobre a área e o objeto 

de estudo, também sobre ocorrências similares em outras regiões, visando de coletar 

informações uteis ao projeto. Entre os trabalhos estudados destacam-se: Silva Filho et al. 

(1979); Tesch et al. (1980); Santos & Souza (1988); Davison & Santos (1989); D´el Rey 

Silva (1995); Naldrett (2004); Nascimento (2005); Seal (2006); Oliveira et al. (2010) e 

Marques de Sá et al. (2018). 
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1.4.2. Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consistiu em uma campanha de três dias a área de estudo, 

onde foram investigados cinquenta pontos representativos (APÊNDICE III). Esta etapa 

teve como propósito compreender as relações de campo, estruturas, contatos litológicos 

e efetuar a coleta sistemática de amostras, para serem posteriormente tratadas e 

preparadas para seus respectivos fins em laboratório.  

 

1.4.3. Preparo de Amostras 

Para o estudo petrográfico, onze lâminas delgadas polidas foram preparadas no 

laboratório da Superintendência de Geologia de Salvador, do Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM-SUREG/SA). Para análises por Espectrômetro de Energia Dispersiva (EDS), 

quatro das lâminas utilizadas no estudo petrográfico foram metalizadas com carbono, no 

Condomínio de Laboratórios Multiusuários das Geociências/Universidade Federal de 

Sergipe (CLGeo/UFS).  

Nove amostras foram selecionadas para análises geoquímicas, sendo britadas, em 

britador de mandíbulas, no Departamento de Geologia da UFS (DGEOL/UFS). As britas 

foram quarteadas e um quarto dessa fração foi cominuída até granulação inferior a 400 

mesh, em moinho de panelas, na CPRM-SUREG/AS. No CLGeo/UFS, o pó, devidamente 

homogeneizado e misturado com ácido bórico numa proporção de 3:1, foi compactado 

em prensa hidráulica por 30 s, a 60 kN, resultando em pastilhas prensadas. 

Para o estudo isotópico, foram utilizadas cinco amostras, sendo selecionadas as 

que apresentavam maior abundância em sulfetos. As amostras foram britadas no 

DGEOL/UFS, em seguida cominuídas em graal de porcelana, no CLGeo/UFS, separando 

os sulfetos dos demais minerais. Os sulfetos isolados, foram separados e classificados em 

lupa binocular, identificando-se deste modo calcopirita e pirita, sendo em seguida 

confirmada a sua composição por EDS-MEV. Para realizar a análise dos isótopos de S, 

estas amostras foram então enviadas ao Centro Científico e Tecnológico da Universidade 

de Barcelona (Ccit/UB), para serem analisadas.  
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1.4.4. Petrografia 

As lâminas delgadas, foram estudadas em microscópio polarizante de luz 

transmitida e refletida, da marca OPTON, modelo TNP-09NT, no Condomínio de 

Laboratórios Multiusuários das Geociências/Universidade Federal de Sergipe 

(CLGeo/UFS) (APÊNDICE II). O estudo consistiu na caracterização das rochas, 

descrição de cada fase mineral, morfologia dos contatos, associações e paragêneses. A 

classificação modal, foi efetuada a partir do método de estimativa visual, em vinte 

campos, de modo que toda a lâmina fosse verificada e os campos não se sobrepusessem. 

Para realizar as microfotografias, utilizou-se um microscópio petrográfico Olympus, 

modelo BX41, com câmera digital Olympus SC30, no Laboratório de Microscopia do 

DGEOL/UFS. 

 

1.4.5. Química Mineral  

O estudo mineraloquímico, consistiu em analisar a composição química pontual 

em cristais selecionados. O estudo ocorreu por dois métodos analíticos distintos, 

Espectrometria de Energia Dispersiva acoplada em Microscópio Eletrônico de Varredura 

(EDS-MEV) e Espectrometria de Dispersão de Comprimento de Onda em Microssonda 

Eletrônica (EMPA-WDS). 

No CLGeo/UFS, foram feitas as análises em Espectrômetro de Energia Dispersiva 

(EDS), da marca Oxford Instruments, modelo X-Act, acoplado a um Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV), de marca Tescan, modelo Vega 3. Os dados obtidos pelo 

EDS, são tratados pelo software AZtec 4.0, utilizando padrões minerais e sintéticos 

certificados internacionalmente. As condições da análise foram, tensão de 15 kV e 

corrente de 20 nA, o diâmetro do feixe foi de 400nm, com tempo médio de contagem de 

30 segundos. 

No Laboratório de Energia e Geologia (LNEG), no Porto, Portugal, foram 

efetuadas as análises em Microssonda Eletrônica (EMPA-WDS), utilizando-se 

equipamento da marca JEOL, modelo JXA 8500-F com espectrômetro WDS acoplado. 

Estas análises foram realizadas nas seguintes condições: tensão de 20 kV e intensidade 

de corrente do feixe de 20 nA, sendo utilizados padrões minerais para cada elemento e 

feitas as correções ZAF. 
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1.4.6. Geoquímica de Rocha 

As pastilhas prensadas foram analisadas por fluorescência de raios-X, no 

CLGeo/UFS, onde foi utilizado o método de curvas de calibração preparado com padrões 

de referência certificados internacionalmente (APÊNDICE III). O equipamento utilizado 

é da marca Shimadzu. A técnica foi utilizada para determinar a concentração dos 

elementos maiores e menores, com intuito de complementar a caracterização química, 

auxiliar na classificação das rochas e auxiliar na identificação do ambiente geotectônico.  

 

1.4.7. Isótopos de S 

As análises de isótopos de S, foram feitas individualmente em cada cristal de 

calcopirita e pirita. O método utilizado foi Espectrometria de Massa de Razão Isotópica 

(IRMS), em equipamento modelo Delta plus xp, da marca Thermofisher Scientific, no 

Centro Científico e Tecnológico da Universidade de Barcelona (CCiT/UB). O CCit/UB, 

fornece os resultados sob a forma de valores da composição isitópica (δ34S).  

As análises consistem na determinação das razões 34S/32S de cada amostra, 

combase nestes dados determina-se o parâmetro (δ34S). A composição isotópica é 

definida pela Equação 1, utilizando a razão isotópica da amostra e a razão isotópica de 

troilita (FeS), do meteorito Canyon Diablo. Este meteorito é utilizado como padrão por 

sua razão δ34S ser estimada como similar à da Terra primitiva, possuindo valor de 34S/32S 

= 4,50045 x 10-3 e δ34S 0 ‰ (Ault & Jensen 1963). 
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RESUMO 

O Domínio Canindé, localizado na porção norte do Sistema Orogênico Sergipano, é composto por 

rochas metavulcânicas e metassedimentares do Complexo Canindé, sendo estas intrudidas pelo 

corpo gabroico denominado Complexo Gabroico Canindé. A ocorrência de mineralizações 

sulfetadas de Cu-Ni nos gabros já foi documentada anteriormente e será detalhada neste trabalho 

no que se refere à sua mineralogia e mineraloquímica, através de utilização microscopia óptica de 

transmissão e reflexão, de microssonda eletrônica e microscopia eletrônica de varredura. Análises 

por estes métodos microanalíticos permitiram identificar, em amostras coletadas nos afloramentos 

do Complexo Gabroico Canindé, a presença de pirita, calcopirita, pirrotita, pentlandita, esfalerita, 

violarita e spionkopita, com análises para os teores em elementos maiores e menores neles 

presentes. Entre os sulfetos identificados, a violarita (FeNi2S4) e a spionkopita (Cu39S28) ainda não 

haviam sido descritas anteriormente no Domínio Canindé. Evidências de alteração hidrotermal 

tardia nos gabros apontam para gênese dos minerais secundários violarita e spionkopita por 

alteração dos sulfetos primários de Ni e Cu respectivamente. 

Palavras-chave: Domínio Canindé; Complexo Gabroico Canindé; Sulfetos de Cu-Ni 

ABSTRACT 

The Canindé Domain, located in the northern part of the Sergipano Orogenic System, is composed 

of metavulcanic and metassedimentary rocks of the Canindé Complex, which are intruded by a 

gabbroic body, named as the Canindé Gabbroic Complex. The occurrence of Cu-Ni sulfide 
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mineralization in the gabbroic rocks was already documented, and is described in detail, with 

respect to its mineralogy and mineral chemistry, through the utilisation of optical microscopy of 

transmitted and reflected light, scanning electron microscopy and electronic microprobe. The 

analyses by these micro-analytical methods permitted us to identify pyrite, chalcopyrite, 

pyrrhotite, pentlandite, sphalerite, violarite (FeNi2S4) and spionkopita (Cu39S28) in the samples of 

gabbros which were collected on outcrops of the Canindé Gabbroic Complex. Violarite and 

spionkopite were not previously described in the Canindé Domain. Evidences of late hydrothermal 

alteration of the gabbros point to the genesis of the secondary minerals violarite and spionkopite 

by alteration of the primary Ni and Cu sulfides respectively. 

Keywords: Canindé Domain; Gabbros; Cu-Ni Sulfides 

1. INTRODUÇÃO 

O Complexo Gabroico Canindé (CGC) é um corpo intrusivo às rochas do Domínio Canindé 

(DC), Sistema Orogênico Sergipano, localizado a sul da Província Borborema, Nordeste do Brasil. 

As mineralizações de cobre e níquel do CGC ocorrem de forma disseminada nos gabros, formando 

ocasionalmente, massas de minério irregulares (Seixas & de Moraes, 1996). Segundo Santos et al. 

(2001), a mineralogia opaca é constituída por pentlandita, calcopirita, pirita, pirrotita, calcocita, 

covellita, ilmenita e magnetita. Os estudos publicados sobre estas ocorrências são escassos, sendo 

a maior parte descrições encontradas em relatórios internos da CPRM (Silva Filho et al., 1977, 

1979; Tesch et al., 1980, Seixas & de Moraes, 1996) ou trabalhos de geologia regional, onde estas 

informações são apresentadas de forma genérica (Santos & Souza, 1988; Santos et al., 2001). 

Novos dados sobre as mineralizações do CGC têm sido produzidos pelo Grupo de Pesquisa em 

Recursos Minerais da Universidade Federal de Sergipe (RECMIN/UFS) (e.g. Marques de Sá et 

al., 2018), onde este artigo servirá de subsídio a este tema expondo resultados das pesquisas 

mineralógicas dos sulfetos. Neste são apresentados e discutidos novos dados sobre os sulfetos de 

gabros do Complexo Gabroico Canindé. 
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1.1. CONTEXTO GEOLÓGICO 

O Sistema Orogênico Sergipano (SOS) (Conceição et al., 2015), situa-se na parte sul da 

Província Borborema (NE do Brasil), é um polígono crustal metavulcanossedimentar alinhado 

segundo WNW-ESE, que se encontra entre o Maciço Pernambuco-Alagoas e o Cráton de São 

Francisco (D’el-Rey Silva, 1995). 

O SOS divide-se em cinco domínios geológicos (Oliveira et al., 2010): Estância, Vaza Barris, 

Macururé, Poço Redondo-Marancó e o Domínio Canindé. O DC é o mais setentrional deles (Figura 

1), sendo constituído pelas rochas metavulcânicas e metassedimentares do Complexo Canindé 

(CC), que apresentam metamorfismo variando de fácies xisto-verde a fácies anfibolito, e que são 

intrudidas por um corpo gabroico denominado Complexo Gabroico Canindé  (Silva Filho et al., 

1977; Santos et al., 2001; Oliveira et al., 2010). 

Silva Filho et al. (1979) individualizaram o DC em diferentes unidades. Desse modo, no 

Complexo Canindé, foram distinguidas as unidades: Mulungu, Garrote, Novo Gosto e Gentileza, 

compostas de rochas metavulcânicas, metassedimentares e corpos intrusivos. O CGC apresenta 

grande variedade de rochas, sendo identificados por Silva Filho et al. (1979), Tesch (1980) e 

Santos & Souza (1988), gabros, noritos, microgabros, olivinagabros, leucogabros, anortositos, 

troctolitos e outras rochas ultramáficas. Tesch (1980) observou ainda que as principais ocorrências 

de sulfetos estão associadas aos troctolitos. 

O CGC é um dos dois corpos intrusivos máfico-ultramáficos com mineralizações de Cu-Ni 

conhecidos no SOS. O mais estudado é o Complexo Serrote da Laje localizado no estado de 

Alagoas, que se encontra em atividade de extração de Cu; O outro é o CGC, que até o presente 

nível de conhecimento e interesse de mercado é considerado sub-econômico, apresentando teores 

de cobre entre 0,13 e 0,34% e de níquel entre 0,17 e 0,35%, segundo o estudo realizado por Tesch 

et al., (1980). 
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Figura 1. a. Mapa do Brasil e localização do Estado de Sergipe; b. Área do Domínio Canindé (DC); c. Mapa Geológico da porção 

sul-central do DC com localização da área de estudo na Fazenda Alto Bonito (adaptado de Teixeira, 2014). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi efetuado estudo cartográfico utilizando o software Google Earth Pro juntamente com a 

cartografia geológica realizada pela CPRM (Tesch, 1980; Santos & Souza, 1988; Santos, 2001, 

Teixeira, 2014). Em campanhas de campo foram coletadas cinquenta amostras de gabros com 

mineralização disseminada de sulfetos no afloramento da Fazenda do Alto Bonito (Figura 1).  

Sete lâminas delgadas polidas foram preparadas com o auxílio dos laboratórios da 

Superintendência de Geologia de Salvador, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM-Bahia). Três 

superfícies polidas foram preparadas no Condomínio de Laboratórios Multiusuários das 

Geociências – Universidade Federal de Sergipe (CLGeo/UFS). As preparações foram analisadas 

no CLGeo em microscópio óptico (MO) de luz transmitida e refletida da marca OPTON modelo 

TNP-09NT. Para realizar as microfotografias utilizou-se um microscópio petrográfico Olympus 

modelo BX41 com câmera digital Olympus SC30. 

 Para identificação de cristais submicroscópicos e análise dos teores de elementos maiores e 

menores utilizou-se o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) do CLGeo, de marca Tescan 
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modelo Vega 3, com detectores de elétrons secundários (ES), elétrons retroespalhados (ER) e 

espectrômetro de energia dispersiva (EDS) de marca Oxford Instruments, modelo X-Act. As 

condições no momento da análise foram:  vácuo de 1,5 x 10-3 Pa; tensão do feixe de 15 kV; corrente 

20 nA e diâmetro do feixe de 400 nm. O tempo médio de contagem foi de 30 segundos. 

As análises por microssonda eletrônica (EMPA–WDS) foram realizadas no Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em Porto, Portugal. Foi utilizada uma microssonda 

eletrônica JEOL JXA 8500-F. As análises foram realizadas nas seguintes condições: tensão de 20 

kV e intensidade de corrente do feixe de 20 nA, sendo utilizados padrões reais para cada elemento 

e feitas as correções ZAF. 

3. RESULTADOS 

As características petrográficas das amostras analisadas são muito semelhantes. Desse modo 

as sete lâminas analisadas foram descritas conjuntamente, para os diferentes métodos de análise 

utilizados, MO, EDS-MEV e EMPA-WDS. 

3.1. PETROGRAFIA POR MICROSCÓPIO ÓPTICO 

As amostras em estudo são gabros com textura isotrópica, inequigranulares, definida por 

fenocristais de plagioclásio, apresentando minerais fortemente alterados e fraturados. Os minerais, 

quanto à forma, ocorrem de anédricos a subédricos. A mineralogia principal é composta por 

plagioclásio, piroxênio e anfibólio, apresentando como minerais de alteração sericita, calcita, 

clorita e minerais opacos. Os sulfetos, opacos à luz transmitida, ocorrem como minerais acessórios, 

sendo identificados por microscopia de luz refletida os minerais: pirita, calcopirita e pirrotita. Os 

demais sulfetos foram identificados com EDS.  

A labradorita encontra-se fraturada e às vezes alterada, apresentando-se como cristais 

subédricos e anédricos, compondo a matriz da rocha ou ocasionalmente como inclusões em 

piroxênio. Estão geminados segundos as leis de albita e albita-Carlsbad. Os cristais variam de 0,5 
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mm a 9,22 mm e apresentam contatos irregulares com os outros minerais, sendo exceção os 

ocasionais contatos retos com o piroxênio. Encontram-se frequentemente alterados para sericita e 

calcita, esta que ocorre também em fraturas (Figura 2a). 

O clinopiroxênio ocorre como cristais anédricos e subédricos. Ocasionalmente ocorrem 

cristais de plagioclásio e de minerais opacos inclusos (Figura 2b). Por vezes, apresentam extinção 

ondulante e estão fraturados e frequentemente alterados para anfibólio (Figura 2c). Os tamanhos 

variam de 0,3 mm à 8,2 mm e fazem contatos retos a irregulares com plagioclásio e irregulares 

com os restantes minerais da rocha.  

O anfibólio se apresenta como cristais subédricos e anédricos, em geral como produto da 

alteração do clinopiroxênio (Figura 2d). Predomina a hornblenda, mas tremolita/actinolita também 

são observadas em quantidades ínfimas. Os cristais de hornblenda têm tamanhos que variam de 

0,2 mm à 2,8 mm, apresentam contatos irregulares com os outros minerais e alteram para clorita. 

Os minerais opacos, posteriormente estudados por microscopia de reflexão, ocorrem variando 

de euédricos e anédricos, dispersos, inclusos ou intersticiais. Os cristais variam de 0,04 mm à 1,9 

mm.  De modo geral apresentam contatos irregulares com os demais minerais da lâmina. Aparecem 

frequentemente como inclusões no plagioclásio ou por vezes no piroxênio e estão frequentemente 

oxidados (Figura 2e). 

 Por microscopia de luz refletida foi possível identificar calcopirita e pirita. Verificou-se que 

a pirita se apresenta de anédrica e euédrica, de cor branca amarelada e geralmente apresentando 

oxidação nas bordas dos cristais, e que a calcopirita é sempre anédrica, por vezes intersticial, de 

cor amarela e ocorre tanto em contato com a pirita como isolada na matriz (Figura 2f). 
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Figura 2. (a.) Cristal de plagioclásio alterado, preenchido por calcita nas fraturas. (b.) Cristal de clinopiroxênio com cristal de 

plagioclásio incluso. Nicóis X. (c.) Cristal de clinopiroxênio com cristal de plagioclásio incluso. Nicóis X. (d.) Anfibólio de 

alteração do clinopiroxênio. (e.) Mineral opaco anédrico oxidado. Nícois //. (f.) Cristal de calcopirita da amostra FAB-19. 

Luz refletida. Cal = Calcita, Pl = Plagioclásio, Cpx = Clinopiroxênio, Amp = Anfibólio. Mo = Mineral Opaco, Cpp = 

Calcopirita. 

 

3.2. ANÁLISES POR EDS 

As análises por espectrometria de energia dispersiva acoplado ao microscópio eletrônico de 

varredura permitiram identificar os seguintes minerais: pirita, calcopirita, pirrotita, pentlandita, 

esfalerita, violarita e spionkopita. As imagens de elétrons retroespalhados obtidas a partir de um 
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detector acoplado ao MEV, retrataram os aspectos texturais submicroscópicos, sendo os teores de 

elementos maiores analisados por EDS. 

A pirita (Figura 3a) é o sulfeto mais abundante. Os seus cristais ocorrem euédricos e anédricos. 

Das análises apresentadas na Tabela 1 verifica-se que a média da sua composição é de Fe 41,0 

wt.% e S 57,5 wt.%, apresentando teores de outros elementos menores como Ni, Co e As. 

Nas análises aos cristais de pirita foi possível notar os seguintes aspectos: elevado teor de 

enxofre; elevados teores de elementos menores, como por exemplo os detectados para o cobalto, 

que ultrapassam 2 wt.% (espectros S1 e S25), o arsênio, com teores de 0,8 e 0,9 wt.% (espectros 

S1 e S3) e o níquel, encontrado na análise do espectro S40, com teor de 2,7 wt.%. O cálculo da 

formula estrutural da pirita, tem como resultado: Ni0,01Co0,02Fe0,82S2.. 

Tabela 1. Análises de pirita nas amostras FAB1e FAB7, n = 6, teores em wt.%. 

% wt FAB1-S1 FAB1-S2 FAB1-S3 FAB1-S40 FAB7-S12 FAB7-S25 

S 56,9 57,5 58,4 56,2 60,0 55,7 

Fe 40,2 42,1 40,7 41,2 40,0 42,1 

Co 2,1 0,4 0,0 0,0 0,0 2,2 

As 0,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

Ni 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Tabela 1. (continuação). 

% wt Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

S 57,5 55,7 60,0 1,5926 

Fe 41,0 40,0 42,1 0,8976 

Co 0,8 0,0 2,2 1,0897 

As 0,3 0,0 0,9 0,4333 

Ni 0,4 0,0 2,7 1,0892 

Total         

A calcopirita, também abundante, ocorre predominantemente sob forma anédrica, 

preenchendo interstícios e eventualmente em cristais subédricos (Figura 3d). Este mineral foi 

identificado em 27 análises por EDS. 

Os resultados das análises em cristais de calcopirita são apresentados na Tabela 2, sendo as 

médias dos teores por percentual em peso dos elementos maiores: Cu 37,5 wt.%, Fe 28,0 wt.% e 

S 34,6 wt.%. Observa-se variação considerável nos teores de elementos maiores (Tabela II). O 
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cálculo da fórmula estrutural, para o valor médio das concentrações dos elementos resultou na 

fórmula: Fe0,93Cu1,09S2. 

Tabela 2. Análises de calcopirita nas amostras FAB1 e FAB7, n = 27, teores em wt.%.  

% wt FAB1-S1 FAB1-S6 FAB1-S8 FAB1-S8 FAB1-S18 FAB1-S21 FAB1-S24 FAB1-38 FAB1-39 

S 27,9 35,5 23,6 35,1 34,7 35,4 34,8 35,0 34,9 

Cu 34,5 36,8 43,6 39,1 35,1 35,6 38,9 27,9 28,1 

Fe 37,6 27,7 32,8 25,7 30,1 28,9 26,4 37,1 37,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabela 2. (continuação). 

% wt FAB1-S63 FAB1-S64 FAB1-S65 FAB1-S66 FAB1-S67 FAB1-S68 FAB1-S76 FAB1-S77 FAB1-S78 

S 34,2 34,6 35,1 36,3 35,2 35,2 34,8 35,3 35,5 

Cu 38,2 38,4 38,0 37,4 38,4 38,2 37,7 38,2 38,8 

Fe 27,6 27,1 27,0 26,3 26,4 26,6 27,5 26,4 25,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabela 2. (continuação). 

% wt FAB1-S80 FAB1-S81 FAB1-S82 FAB7-S2 FAB7-S23 FAB7-S59 FAB7-S60 FAB7-S75 FAB7-S77 

S 34,8 36,0 35,9 35,9 35,2 35,6 35,5 36,2 35,4 

Cu 37,9 37,0 37,1 44,5 39,3 38,5 38,5 37,4 38,3 

Fe 27,3 27,0 27,0 19,6 25,5 25,9 26,0 26,4 26,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabela 2. (continuação). 

% wt Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

S 34,6 23,6 36,3 2,6493 

Cu 37,5 27,9 44,5 3,3991 

Fe 28,0 19,6 37,6 3,9323 

Total         

A pirrotita ocorre anédrica, como ilustrada na Figura 4c, identificada a partir dos resultados 

de 8 análises, apresentadas na Tabela 3. As médias dos teores dos elementos são: Fe 54,8 wt.%, 

Ni 0,5 wt.%, Co 0,3 wt.% e S 44,3 wt.%. Para o cálculo da fórmula estrutural, foram considerados 

os valores médios das concentrações dos elementos, resultando na fórmula Ni0,01Fe0,71S1. 

Tabela 3. Análises de pirrotita na amostra FAB, n = 5, teores em wt.%. Espaços vazios significam não detectado. 

% wt FAB1-S17 FAB1-S23 FAB1-S25 FAB1-36 FAB1-S69 FAB1-S70 

S 44,4 44,7 44,5 42,2 43,4 43,1 

Fe 55,6 55,3 55,5 57,8 51,8 55,2 

Co 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

Ni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 3. (continuação) 

 

% wt FAB7-S3 FAB7-S5 FAB7-S43 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

S 46,3 45,3 45,0 44,32 42,2 46,3 1,2456 

Fe 53,5 53,2 55,0 54,76 51,8 57,8 1,7274 

Co 0,0 0,0 0,0 0,33 0,0 3,0 1,0034 

Ni 0,0 1,3 0,0 0,53 0,0 1,8 0,8081 

Total 99,8 99,8 100,0         

A pentlandita encontra-se alterada nas bordas dos cristais, passando a violarita, conforme 

ilustrado na Figura 3c. A pentlandita foi apenas identificada nas amostras FAB 1 e 7.  

A violarita é um mineral frequentemente nestas amostras e resulta da alteração da pentlandita 

através de um processo de oxidação. Foram realizadas 4 análises por EDS-MEV em violarita 

(espectros 2, 3 e 4 da Figura 13 e espectro S41), cujos resultados se encontram na Tabela 4. As 

médias dos teores dos elementos maiores foram Ni 40,2 wt.%; Fe 15,1 % e S 44,8 wt.%. O cálculo 

da fórmula estrutural foi realizado com os teores médios de Fe, Ni e S das quatro análises onde a 

violarita foi identificada, resultando na fórmula Fe0,77Ni1,96S4. 

Tabela 4. Análises de violarita nas amostras FAB, n = 4, teores em wt.%. 

% wt FAB1-S41 FAB7-S2 FAB7-S3 FAB7-S4 Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

S 46,0 43,8 46,4 42,9 44,8 42,9 46,4 1,6844 

Ni 37,3 42,5 39,1 41,8 40,2 37,3 42,5 2,4139 

Fe 16,8 13,7 14,5 15,3 15,1 13,7 16,8 1,2972 

Total 100 100 100 100         

A calcopirita pode apresentar alteração nas bordas dos cristais para spionkopita (Cu39S28) 

(Figura 3b). Este sulfeto de cobre foi identificado na amostra FAB17, em 4 pontos analisados nas 

bordas de um cristal de calcopirita (Tabela 5). As médias dos teores dos elementos maiores 

encontrados na spionkopita são: Cu 66,0 wt.%, Fe 5,0 wt.% e S 28,9 wt.%. Para o cálculo da 

fórmula estrutural foram utilizados os valores da concentração dos elementos Fe, Cu e S do 

espectro S71, atribuindo a S o valor 28, para este espectro têm-se a fórmula Cu37,05Fe4,32S28. 

Tabela 5. Análises de spionkopita nas amostras FAB 17, n = 4, teores em wt.%. 

% wt FAB17-S70 FAB17-S71 FAB17-S72 FAB17-S73 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Cu 65,6 67,4 64,4 66,7 66,0 64,4 67,4 1,3124 

S 32,3 25,7 28,2 29,4 28,9 25,7 32,2 2,7410 

Fe 2,1 6,9 7,1 3,9 5,0 2,1 7,1 2,4348 

Total 100 100 99,7 100         
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Identificou-se também a ocorrência de dois cristais de esfalerita na amostra FAB31, onde 

estão em contato com cristais de calcopirita. As análises mostram que além dos teores em Zn e S, 

outros elementos também estão presentes, como o Fe que varia entre 3,4 e 5,6 wt.% e o Cd entre 

1,59 e 1,64 wt.% (Tabela 6). O cálculo da fórmula estrutural foi relativo ao espectro S31, 

resultando na fórmula: Fe0,06Cd0,01Zn0,85S1. 

Tabela 6. Análises de esfalerita nas amostras FAB31, n = 2, teores em wt.%. 

% wt S30 S31 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Zn 57,5 60,3 58,9 57,5 60,3 2,0011 

S 35,3 34,6 35,0 34,6 35,3 0,4808 

Fe 5,6 3,4 4,5 3,4 5,6 1,5698 

Cd 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0354 

Total 100 100         

 

Figura 3. Imagens de ER. (a.) Cristal de pirita da amostra FAB 1. (b.) Cristal de pirrotita da amostra FAB 1. (c.) Cristais de 

pentlandita alterados para violarita nas bordas (FAB 7). (d.) Cristais de calcopirita com bordas alteradas para spionkopita 

(FAB 17). Py = Pirita; Po = Pirrotita; Chl = Clorita; Spy = Spionkopita; Pn = Pentlandita. 
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3.3 ANÁLISES POR MICROSSONDA ELETRÔNICA (EMPA-WDS) 

A partir das análises de microssonda eletrônica foi possível identificar os elementos e 

quantificar os teores das amostras FAB analisadas por esta técnica. Estas análises permitiram 

quantificar uma diversidade de elementos traço que ocorrem em concentrações inferiores a 0,1 

wt.%. Foram analisados os seguintes minerais: pirita, calcopirita e pirrotita.  

A pirita é o sulfeto mais abundante, tendo-se realizado um total de 9 análises. Das análises, 

conforme apresentadas na Tabela 7, verifica-se que a média da concentração dos principais 

elementos de sua composição é de Fe 44,74 wt.%, e S 53,45 wt.%. Para o cálculo da fórmula 

estrutural, utilizou-se o valor de concentração média de cada um dos elementos, resultando na 

fórmula Ni0,001As0,006Bi0,001Co0,015Pb0,001Fe0,961S2. Os elementos Se, In, Mn, Ag, Cr, Cd, Zn, V e 

Pt foram identificados, porém os seus teores são, de uma forma geral, abaixo do limite de detecção 

de 0,01%. 

A calcopirita (Tabela 8), tem a sua composição média de Fe 28,99 wt.%, Cu 34,35 wt.% e S 

34,79 wt.%. A fórmula estrutural a partir do valor da média das concentrações dos elementos é 

As0,001Bi0,001Cr0,002Co0,002Zn0,001Pb0,001Fe0,957Cu0,996S2. Os demais elementos identificados, como 

Se, In, Ni, Au, Mn, Ag, Cd e V, tiveram para a fórmula estrutural valores inferiores a 0,001. 

Foram realizadas 7 análises em pirrotita (Tabela 9). Verifica-se que a média da composição 

para os principais elementos é S 38,94 wt.% Fe 57,40 wt.%, com destaque para o Ni que apresentou 

um valor médio de 1,40 wt.%. Para o cálculo da fórmula estrutural, foram considerados os valores 

médios das concentrações dos elementos obtendo-se a fórmula 

Ni0,020Mn0,004Bi0,001Co0,001Fe0,846S1. Os demais elementos identificados ocorrem em concentrações 

muito baixas, com valores encontrados inferiores a 0,01, entre eles o Se, In, As, Au, Ag, Cr, Cd, 

Zn, Pb, V e Pt. 
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Tabela 7. Análises de pirita nas amostras FAB 1 e FAB 7, n = 9, teores em %. Valores ilustrados como “-“, significa que não foram 

identificados. 

Elementos FAB 1-7 FAB 1-8 FAB 1-11 FAB 1-12 FAB 1-13 FAB 1-15 FAB 1-16 

Se 0,01 - 0,01 - 0,02 - - 

In 0,01 - 0,01 - 0,01 - - 

Ni 0,09 0,03 0,06 0,18 0,03 0,04 0,03 

S 53,57 53,21 53,28 53,86 53,04 53,68 54,07 

As 0,07 0,69 0,78 0,18 0,49 0,37 0,26 

Fe 45,51 43,69 44,23 45,00 44,40 44,43 43,60 

Mn - - - 0,01 - - - 

Ag 0,01 - 0,05 - - - 0,03 

Bi 0,14 0,15 0,22 0,12 0,17 0,25 0,12 

Cr 0,01 - - 0,03 - - 0,01 

Cu 0,03 - - - - - 0,04 

Cd 0,02 - 0,03 - - 0,03 0,01 

Co 0,10 1,48 1,30 0,15 1,12 0,80 0,78 

Zn - - 0,04 0,03 - - - 

Pb 0,11 0,13 0,14 0,10 0,12 0,16 0,12 

V - - 0,03 - - - - 

Pt - 0,11 0,14 - 0,04 0,05 - 

Total 99,66 99,48 100,34 99,67 99,43 99,80 99,06 

Tabela 7. (continuação). 

 

Elementos FAB 7-2 FAB 7-5 Média Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Se - - 0,00 0,01 0,02 0,0000 

In - - 0,00 0,01 0,01 0,0000 

Ni 0,02 0,01 0,05 0,01 0,18 0,0500 

S 53,44 52,89 53,45 52,89 54,07 0,3900 

As - 0,36 0,36 - 0,78 0,2600 

Fe 45,94 45,83 44,74 43,6 45,94 0,8800 

Mn - 0,01 0,00 0,01 0,01 0,0000 

Ag 0,01 - 0,01 0,01 0,05 0,0200 

Bi 0,16 0,13 0,16 0,12 0,25 0,0500 

Cr 0,01 - 0,01 0,01 0,03 0,0100 

Cu - 0,01 0,01 0,01 0,04 0,0200 

Cd 0,02 - 0,01 0,01 0,03 0,0100 

Co 0,31 0,83 0,76 0,1 1,48 0,4900 

Zn - - 0,01 0,03 0,04 0,0100 

Pb 0,10 0,12 0,12 0,1 0,16 0,0200 

V - - 0,00 0,03 0,03 
 

Pt - - 0,04 0,04 0,14 0,0500 

Total 100,01 100,19         
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Tabela 8. Análises de calcopirita nas amostras FAB 1 e FAB 7, n = 5, teores em %. Valores ilustrados como “-“, significa que não 

foram identificados. 

Elementos FAB 1-3 FAB 1-4 FAB 1-14 FAB 7-3 FAB 7-4 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Se 0,01 - 0,02 - - 0,01 0,01 0,02 0,0100 

In - 0,02 0,01 - - 0,01 0,01 0,02 0,0000 

Ni - 0,02 - - - 0,00 0,02 0,02 
 

S 34,44 35,08 35,36 34,38 34,69 34,79 34,38 35,36 0,4200 

As 0,05 0,1 0,02 0,06 - 0,05 0,02 0,10 0,0400 

Fe 28,58 28,08 28,93 29,78 29,58 28,99 28,08 29,78 0,7000 

Au 0,03 - - - - 0,01 0,03 0,03 
 

Mn - - - 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,0000 

Ag - 0,03 - 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,0100 

Bi 0,1 0,13 0,17 0,2 0,16 0,15 0,10 0,20 0,0400 

Cr 0,02 0,01 0 0,03 0,2 0,05 - 0,20 0,0800 

Cu 33,87 33,79 34,65 34,88 34,57 34,35 33,79 34,88 0,4900 

Cd - 0,03 0,02 - 0,02 0,01 0,02 0,03 0,0100 

Co 0,05 0,01 0,07 - 0,18 0,06 - 0,18 0,0700 

Zn 0,03 0,02 0,13 - 0,04 0,04 0,02 0,13 0,0500 

Pb 0,10 0,06 0,09 0,09 0,10 0,09 0,06 0,10 0,0200 

V - - 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,0000 

Total 97,28 97,36 99,51 99,49 99,59         

Tabela 9. Análises de pirrotita nas amostras FAB 1 e FAB 7, n = 7, teores em %. Valores ilustrados como “- “, significa que não 

foram identificados. 

Elementos FAB 1-1 FAB 1-2 FAB 1-5 FAB 1-6 FAB 1-10 FAB 7-1 FAB 7-6 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Se - 0,04 0,02 - 0,01 - - 0,01 0,01 0,04 0,0152 

In 0,00 - - - 0,02 - - 0,00 0,00 0,02 0,0144 

Ni 1,59 1,49 1,48 1,46 0,31 1,69 1,79 1,40 0,31 1,79 0,4953 

S 38,35 38,81 39,26 39,01 38,63 38,55 39,98 38,94 38,35 39,98 0,5480 

As - 0,12 0,05 - 0,01 - 0,06 0,03 0,01 0,12 0,0443 

Fe 56,55 57,87 58,02 56,67 58,08 57,38 57,21 57,40 56,55 58,08 0,6271 

Au - - - - - 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,0160 

Mn - - - - - 1,80 - 0,26 1,80 1,80 
 

Ag 0,03 - 0,03 0,02 0,01 - - 0,01 0,01 0,03 0,0070 

Bi 0,19 0,12 0,20 0,13 0,15 0,07 0,13 0,14 0,07 0,20 0,0452 

Cr 0,02 - - - - 0,17 0,03 0,03 0,02 0,17 0,0847 

Cu - - - 0,17 - 0,00 - 0,02 0,00 0,17 0,1158 

Cd 0,03 0,03 0,01 0,02 - - 0,02 0,02 0,01 0,03 0,0059 

Co 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,0101 

Zn 0,02 - - - - - - 0,00 0,02 0,02 
 

Pb 0,10 0,11 0,08 0,02 0,16 0,11 0,12 0,10 0,02 0,16 0,0422 

V 0,01 0,02 - 0,02 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0,04 0,0135 

Pt - - 0,06 - 0,11 - 0,15 0,05 0,06 0,15 0,0461 

Total 96,96 98,66 99,29 97,60 97,62 99,92 99,5856         
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4. DISCUSSÃO 

Nos resultados obtidos se observou a alteração produzida nos cristais de plagioclásio para 

calcita e sericita, de clinopiroxênio para anfibólio e clorita e na forte oxidação nas bordas dos 

sulfetos.  Estas observações evidenciam que estas rochas sofreram um processo de alteração 

hidrotermal tardio e do tipo fílico.  

A partir das análises por EMPA-WDS foi possível medir de forma mais precisa os teores de 

elementos menores e traços para três sulfetos, a pirita, a calcopirita e a pirrotita. Os resultados 

tiveram grande importância ao serem comparados aos obtidos em EDS-MEV, tendo sido 

observada uma pequena variação nos teores de enxofre. No estudo por este método também foi 

identificada a presença de metais nobres e do grupo dos platinóides.  

Segundo vários autores (e.g. Hawley & Nichol, 1961; Dare et al., 2011), e baseados em dados 

de cristais de pirita analisados em diversos depósitos, a pirita magmática pode apresentar traços 

de Pt e enriquecimento em Co em relação à pirrotita, estando este fato de acordo com os resultados 

obtidos por esse estudo. Resultados que sustentam a gênese magmática também foram encontrados 

para os cristais de pirrotita, sendo estes de uma forma geral mais enriquecidos em Ni e Cr. A 

calcopirita apresenta teores de traço similares ao que se observam noutras mineralizações 

magmáticas (Hawley & Nichol, 1961; Cabri & Laflamme, 1976; Barnes & Ripley 2016). 

A violarita e a spionkopita, pela primeira vez identificadas durante este estudo nos gabros do 

Domínio Canindé, são resultantes de um processo de alteração hidrotermal supergênica 

sumperimposta a pentlandita e a calcopirita respectivamente e que corresponde a uma forte 

oxidação.  

No primeiro caso, a alteração da pentlandita em violarita, é uma transformação que ocorre em 

ambiente oxidante que origina uma reação entre o mineral primário, o oxigênio e ácido sulfídrico, 

como descrito por Tenailleau, et al. (2006). 
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Pentlandita + 2.75 O2(g) + 5,5 H2S(aq) = 2,25 Violarita + 2,25 Pirita + 5,5 H2O. 

No segundo caso, observa-se que a calcopirita por vezes apresenta alteração nas bordas, onde 

a reação dá origem a spionkopita, resultante também de um processo de oxidação. Resultados do 

EDS-MEV e EMPA-WDS indicando a formação deste sulfeto enriquecido em Cu, da Família da 

Covelita, foram obtidos em análises da amostra FAB17. Estas observações apontam para um 

processo como o descrito por Goble (1985), e sugere que a spionkopita ocorre substituindo outros 

sulfetos de cobre, sendo formada por uma substituição seletiva do Cu na rede cristalina. As 

variações nos teores de S medidas em alguns dos sulfetos devem estar relacionadas também à ação 

dos fluidos hidrotermais e processos de sulfurização tardios.  

A sequência de cristalização, determinada a partir da associação mineral observada nas 

amostras estudadas, corresponde às seguintes paragêneses:  

Paragênese magmática: plagioclásio – piroxênio – pirrotita – pentlandita 

Paragênese tardi-magmática: hornblenda – pirita – calcopirita – esfalerita 

Paragênese hidrotermal: sericita – clorita – calcita – violarita – spionkopita  

5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos por este estudo foram inovadores pois não existiam ainda estudos 

publicados com análises dos sulfetos realizadas pelos métodos de EDS-MEV ou EMPA-WDS no 

Complexo Gabroico Canindé. Assim, o presente trabalho foi de grande importância na 

compreensão da química mineral.  

As principais contribuições deste estudo são:  

• A identificação de dois minerais ainda não descritos para estas ocorrências, a violarita 

(FeNi2S4) e a spionkopita (Cu39S28)). Estes minerais acessórios são resultado de alteração 

e reconcentração por processos hidrotermais supergênicos.  
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• A descrição dos processos físico-químicos de alteração hidrotermal supergênica que por 

oxidação dos sulfetos principais levaram a uma reconcentração importante em Cu e Ni. 

A importância destes processos na reconcentração de metais críticos pode ser notável se 

ocorrer a grande escala, como acreditamos ser possível no CGC. 

• A definição de sequência de cristalização e paragêneses minerais para o CGC. 

• A conscientização de que o Complexo Gabroico Canindé apresenta uma profusão de 

ocorrências minerais de considerável potencial econômico, destacando-se aqui o Cu-Ni.  
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Resumo 

O Complexo Gabroico Canindé é um corpo máfico-ultramáfico com cerca de 240 km2 intrusivo 

em rochas metavulcanossedimentares do Domínio Canindé, no Sistema Orogênico Sergipano. 

Sua colocação ocorreu durante um evento distensional intracontinental a 690 ± 16 Ma. Esse 

complexo é constituído por uma diversidade de rochas gabroicas que têm como minerais 

principais plagioclásio, anfibólio e piroxênio. A mineralização de Cu-Ni ocorre disseminada, 

sob a forma dos sulfetos calcopirita (FeCuS2) e pentlandita ((Fe,Ni)9S8). Os nossos estudos 

determinaram que os sulfetos primários apresentam suas bordas alteradas para spionkopita 

(Cu39S28) e violarita (FeNi2S), resultado de um processo de oxidação por fluido hidrotermal, 

em evento pós-magmático. As análises geoquímicas indicaram que as rochas são básicas a 

ultrabásicas, variando de gabro a gabro-peridotítico, com comportamento de óxidos indicando 

processos de cristalização fracionada. A composição isotópica do enxofre situa-se entre 1,3‰ 

< δ34S < 2,7‰, mostrando uma fonte de S não magmática, com origem relacionada a 

contaminação crustal. Os nossos resultados permitem classificar estas mineralizações como 

magmáticas com contaminação crustal de S, e posteriormente alteradas por fluidos 

hidrotermais. 

Palavras-chave: Complexo Gabroico Canindé; Cu-Ni; Mineralização  

Abstract 

The Canindé Gabroico Complex (CGC) is a mafic-ultramafic body with about 240 km2 

intrusive in metavulcanosedimentary rocks of the Canindé Domain, in the Sergipano Orogenic 

System, northeastern Brazil. Its emplacement occurred during a distensional intracontinental 

event at 690 ± 16 Ma. It is constituted by a diversity of gabbroic rocks that have as main 

mailto:fbdamasceno@hotmail.com
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minerals plagioclase, amphibole and pyroxene. The mineralization of Cu-Ni occurs as the 

sulfides, chalcopyrite (FeCuS2) and pentlandite ((FeNi)9S8). Our studies have determined that 

the primary sulfides present their edges altered to spionkopite (Cu39S28) and violarite (FeNi2S4), 

which resulted from a post-magmatic event of interaction with a hydrothermal fluid which 

caused an oxidation process. The geochemical analysis indicated that the rocks are basic to 

ultrabasic, ranging from gabbro to peridotitic-gabbro, with the behavior of oxides indicating 

fractional crystallization processes. The isotopic composition of sulfur is between 1.3 ‰ < δ34S 

< 2.7 ‰, evidencing a non-magmatic source of S, which is related to crustal contamination. 

Our results allow us to classify these mineralizations as magmatic with crustal contamination 

of S, and later altered by hydrothermal fluids. 

Keywords: Canindé Gabbroic Complex; Cu-Ni; Magmatic Mineralizations 

1. Introdução 

Corpos plutônicos máficos e ultramáficos, de grande porte, com mineralização de 

sulfetos associada, podem hospedar importantes depósitos de cobre, níquel e platinóides. O 

CGC é um corpo máfico a ultramáfico do Domínio Canindé, Sistema Orogênico Sergipano 

(Davison & Santos, 1989; Oliveira et. al., 2010, 2017), cuja colocação ocorreu em ambiente de 

rifte continental (Oliveira et al., 2010), apresentando idade de 690 ± 16 Ma (SHRIMP, 

Nascimento, 2005). As mineralizações de Cu-Ni do CGC, são sulfetadas, sendo a calcopirita 

(FeCuS2) e a pentlandita ((Fe,Ni)9S8) os principais minerais de minéro.  

Os processos de formação de sulfetos magmáticos foram estudados por Naldrett (2010 

a,b), que utilizou como referência importantes depósitos, como Noril´sk (Rússia), Voisey´s Bay 

(Canadá) e Kambalda (Austrália). Samalens et al. (2017) estudaram a influência de folhelhos 

com pirita na gênese do depósito de Duluth (EUA); no mesmo complexo ígneo, Benkó et al. 

(2015), descreveram os processos hidrotermais que levaram à remobilização de Cu-Ni-PGE. 

Correia de Brito et al. (2005), em pesquisa no Sill do Rio do Jacaré (Bahia, Brasil), destacam a 

relação entre mineralizações sulfetadas de Cu-Ni e processos de diferenciação magmática. Em 

Sudbury (Canadá), Balhaus et al. (2001), estudaram a relação entre as de Fe-Ni-Cu-PGE-S em 

diferentes condições magmáticas. Figueiredo (1992), estudou a influência dos processos 

metamórficos na gênese do depósito de Cu do Serrote da Laje (Alagoas, Brasil). 

As ocorrências de sulfetos de cobre e níquel do CGC tiveram a pesquisa intensificada 

durante a década de 1970, em estudos regionais DNPM/CPRM. Silva Filho et al., (1979), 

focaram a pesquisa no Domínio Canindé, sendo em seguida as áreas detalhadas por Tesch et 

al., (1980). Santos & Souza (1988) mostram que esses teores de Cu e Ni são comparáveis aos 
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do depósito Rana (Noruega). Na década de 1990, os estudos sobre o Cu-Ni do CGC foram 

retomados por Seixas & Morais (1996). Recentemente, pesquisas realizadas pelo Grupo de 

Pesquisa em Recursos Minerais da Universidade Federal de Sergipe (RECMIN/UFS), 

aportaram novas interpretações sobre a evolução do CGC e gênese de suas mineralizações 

(Damasceno & Marques de Sá, 2017; Martins, 2017; Marques de Sá et al., 2018).  

Diante da similaridade observada entre as ocorrências de Cu-Ni do Complexo 

Gabroico Canindé (CGC) e outros importantes depósitos minerais em diversas regiões do 

planeta, colocou-se aos autores o questionamento acerca da tipologia e gênese desta ocorrência. 

Neste artigo são apresentados novos dados e interpretações que possibilitam explicar os 

processos metalogênicos que atuaram na formação destas ocorrências de Cu-Ni. 

2.  Métodos 

Foram visitados cinquenta afloramentos no DC, sendo observadas as feições, rochas, 

contatos e efetuada coleta de amostras representativas para análise.  

Onze lâminas-polidas foram analisadas por microscopia petrográfica num OPTON 

(TNP-09NT), no CLGeo/UFS (Condomínio de Laboratórios Multiusuários das Geociências da 

Universidade Federal de Sergipe). O cálculo modal foi realizado por estimativa visual. Quatro 

lâminas-polidas foram analisadas ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) por 

Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) no CLGeo/UFS. O espectrômetro utilizado é um 

Oxford Instruments EDS x-Act, acoplado a um MEV Tescan Vega 3. As condições da análise 

foram: tensão de 15kV; corrente de 20nA; diâmetro do feixe de 400nm; tempo médio de 

contagem de 30 segundos. 

Nove pastilhas prensadas de pó de rocha foram analisadas por fluorescência de raios-

X (FRX). As análises foram efetuadas em equipamento Shimadzu FRX-1800, no (CLGeo/UFS). 

Os cálculos utilizaram o método de curvas de calibração com padrões de referência certificados 

internacionalmente. A perda ao fogo foi obtida por calcinação a 1000ºC. O estudo de Isótopos 

de S foi feito em amostras de pirita e calcopirita, separadas por processos manualmente da rocha 

após britagem, e analisadas no Centro Científico e Tecnológico da Universidade de Barcelona 

(CCiT/UB), pelo método de Espectrometria de Massa de Razão Isotópica, com equipamento 

Thermofisher Scientific Delta plus XP.  

3. Contexto Geológico 

O Sistema Orogênico Sergipano (SOS) é um orógeno localizado a Sul da Província 

Borborema. Ele apresenta-se sob a forma poligonal com eixo maior na direção WNW-ESE. O 
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SOS é interpretado como resultante da colisão neopreoterozoica entre o bloco Pernambuco-

Alagoas (PEAL) a Norte, e o Cráton do São Francisco a Sul.  

O SOS é composto por cinco domínios geológicos: Canindé, Poço Redondo-Marancó, 

Macururé, Vaza Barris e Estância. Os domínios são delimitados pelas zonas de cisalhamento 

Macururé (ZCM), Belo Monte-Jeremoabo (ZCBMJ), São Miguel do Aleixo (ZCSMA) e 

Itaporanga (ZCI) respectivamente (Figura 1). Os Domínios Estância, Vaza-Barris e Macururé 

são predominantemente metassedimentares, ocorrendo no último vários corpos graníticos. O 

Domínio Poço Redondo-Marancó é composto por rochas metavulcanossedimentares sob 

embasamento migmatíticos gnaissico (Davison & Santos 1989; Oliveira et al. 2010, 2017). 

 

Figura 1. (A) Sistema Orogênico Sergipano e domínios geológicos (Davison e Santos 1989, modificado por 

Oliveira et al, 2010)/ (B) Mapa do Brasil. CSF - Cráton do São Francisco; PB – Província Borborema. 

O Domínio Canindé foi dividido por Oliveira et al. (2010) nas seguintes unidades: 

Unidade Novo Gosto-Mulungu, formada por anfibolitos intercalados com rochas 

metassedimentares; Unidade Garrote, granito que intrude a Unidade Novo Gosto-Mulungu, 

datado por U-Pb em 715Ma (Van Schums em Santos et al, 1998); Unidade Gentileza, composta 

de anfibolitos e dioritos intercalados com quartzo-monzonitos; Complexo Gabroico Canindé 

(CGC), constituído por gabros e troctolitos e intrusivo nas unidades citadas. Ocorrem também 

no DC intrusões graníticas neoproterozoicas a paleozoicas.  
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O CGC apresenta uma grande diversidade de rochas gabroicas como: anortosito; 

leucogabro; olivina-gabro e peridotito (Tesch, 1980). Nascimento (2005) cita que as rochas 

com composição mais primitiva representam a base do corpo, enquanto as rochas mais 

diferenciadas, representam o topo do CGC. Martins (2017) sugere que os cumulatos de Fe-Ti 

tenham gênese associada a segregação magmática, corroborando com a ideia de diferenciação 

magmática de Nascimento (2005). Oliveira et al. (2010) associam a colocação do CGC a um 

ambiente de rifte intracontinental referindo-se à ocorrência de magmatismo bimodal, sendo o 

CGC datado em 690 ± 16 Ma a partir de análises U-Pb (SHRIMP) em zircão (Nascimento, 

2005).  

No SOS existem dois complexos máficos-ultramáficos favoráveis a depósitos de Cu-

Ni magmático. Atualmente encontra-se em exploração o Complexo Serrote da Laje (Alagoas). 

O outro seria o ainda não explotado CGC (Sergipe), no qual o minério ocorre disseminado nos 

gabros com teores entre 0,13 e 0,34% de cobre e 0,17 e 0,35% de níquel, cubado em cerca de 

17 Mt de minério de Cu-Ni por Tesch et al. (1980), afirmando ainda haver potencial para EGPs. 

4. Geologia Local 

O CGC é um corpo de cerca de 40 km de extensão e até 5 km de largura, com direção 

WNW-ESSE (Figura 2). O presente trabalho esteve focado na região central do CGC, limitada 

entre as coordenadas 630000 e 655000 de longitude e 8920000 e 8930000 de latitude. 

 

Figura 2. Mapa geológico da área de ocorrência do CGC, afloramentos visitados e pontos de ocorrência de Cu-Ni 

(Modificado do Mapa geológico do estado de Sergipe, Teixeira et al., 2014). 
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Os afloramentos ocorrem em vales entalhados por cursos de água (e.g. leito do Córrego 

Bela Vista) (Figura 3A) e em outros casos como penedos e lajedos aflorantes, com diâmetros 

variando de 0,5 a dezenas de metros (Figura 3B).  

Os contatos entre o CGC e suas encaixantes são marcados por alternâncias entre os 

gabros do CGC e as rochas metavulcânicas e metassedimentares da Unidade Novo Gosto-

Mulungu. A SSE da região central do CGC destacam-se contatos por zonas de cisalhamento 

em que a unidade de rochas metassedimentares é composta por folhelhos negros com cristais 

de pirita (Figura 3C). Nesta região observam-se também contatos com anfibolitos e cumulatos 

de Fe-Ti.  

Na região leste, o CGC é intrudido por diques róseos do granito Curralinho, com cerca 

de 50 cm de espessura (Figura 3D). As rochas gabroicas apresentam cor que varia de cinza 

claro esverdeado (predominância de plagioclásio), a cinza escuro tendendo a preto 

(predominância de minerais máficos) (Figura 3E/2F). A descrição macroscópica das amostras 

permitiu observar a presença dos seguintes sulfetos: pirita (FeS2) de cor amarelada e cristais 

bem formados, em alguns casos octaédricos; calcopirita (CuFeS2) em massas de cor amarela 

latão (Figura 3G/H). 
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Figura 3. (A) Afloramento de gabros mineralizados no curso do Córrego Bela Vista. (B) Afloramentos sob a forma 

de blocos in situ de gabro na Faz. Alto Bonito. (C) Folhelho negro da Unidade Novo Gosto-Mulungu. 

(D) Diques do Granito Curralinho intrudindo o CGC. (E) Amostra de mão rica em cristais de anfibólio. 

(F) Rocha gabroica branca, coloração devido a abundância de cristais de plagioclásio. (G) Gabro com 

granulometria fina com cristais de pirita, amostra FAB100. (H) Gabro com calcopirita, amostra PC1. 

5. Resultados e Discussão 

5.1.  Petrografia 

A caracterização petrográfica das rochas do CGC demonstrou que elas são constituídas 

essencialmente por plagioclásio e anfibólio, com piroxênio e minerais opacos subordinados. As 

rochas apresentam textura hipidiomórfica, são predominantemente inequigranulares, com duas 

amostras apresentando textura porfirítica (FAB31 e PR16). A granulometria varia de média a 

grossa, exceto nas amostras RSM, RSM1 e FAB31 que apresentam variação granulométrica de 

fina a muito grossa e a FAB1 que apresenta granulometria fina a média.  

Para classificação destas rochas, os valores modais (Tabela 1) foram alocados no 

diagrama de Streckeisen (1976) (Figura 4). As rochas estudadas são, na sua maioria, 

hornblenda-gabros, exceto a amostra PR 16, que corresponde a um hornblenda-gabro-norito. 
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Tabela 1. Composição modal para n = 11, recalculada para o total de Plagioclásios (Pl), Piroxênios (Px) e 

Hornblenda (Hbl). 

  PR16 RSM1 RSM P1A CR FAB31 FAB23 FAB19 FAB101 FAB17 FAB10 

Pl 69,7 46,9 64,4 73,8 37,0 60,4 52,9 47,3 37,8 50,0 32,2 

Hbl 22,6 51,8 32,7 25,9 59,8 39,6 47,1 52,7 61,8 50,0 67,8 

Px 7,7 1,3 2,9 0,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Figura 4.  Classificação modal de rochas gabroicas com plagioclásio, piroxênio e hornblenda, sem ou pouca 

olivina, por meio das nomenclaturas (Streckeisen ,1976). 

Os cristais de labradorita, são subédricos, com tamanhos variando entre 0,2 e 4,0 mm. 

A geminação ocorre sob a lei da albita, ou por vezes albita-Carlsbad. As bordas alteram para 

calcita, que ocorre também com clorita em fraturas (Figura 5A). Podem ocorrer como inclusões 

em anfibólio (Figura 5B) e piroxênio, e eventualmente com inclusões de opacos. 

A hornblenda, tem cor castanha a verde, ocorre parcialmente substituída por clorita 

(Figura 5C/D). Os cristais são anédricos, com tamanhos mais frequentes entre 0,5 e 3,0 mm. 

Os contatos com os piroxênios e demais minerais são interlobados. Apresentam inclusões de 

opacos e de plagioclásio.  

A aegirina-augita tem forma subédrica e anédrica e tamanho entre 0,5 e 2,5 mm 

(Figura 5E/F), substituídos por parcialmente por anfibólio e com minerais opacos inclusos. 

A calcita ocorre como cristais pequenos agregados, possuem cor castanha, ocorrem 

como alteração do plagioclásio e preenchendo fraturas, o plagioclásio também altera para 

sericita. Clorita ocorre como alteração do anfibólio.  

Os minerais opacos identificados foram: pirita com cor amarelo claro, ocorrendo 

euédrica e subédrica, ou por vezes anédrica em interstícios, com tamanho entre 0,2 a 1,5 cm; 

calcopirita que se apresenta amarela, anédrica, e em tamanho inferior a 0,5 cm; ilmenita de cor 

cinza claro, é anédrica e com tamanhos de até 0,3 cm, apresentando exsolução de magnetita. 
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Figura 5. (A) Cristal de plagioclásio com geminação albita (4x). (B) Cristal de plagioclásio incluso em anfibólio 

(4x). (Pl – plagioclásio; Amp – anfibólio). Cristal de anfibólio, nicóis cruzados (C) e luz plana (D); 

Cristal de piroxênio, nicóis cruzados (E) e luz plana (F). (Px – piroxênio). 

A variação da composição modal do plagioclásio (36,7 a 73,8%) aponta para 

diferenciação magmática, como proposto por Nascimento (2005). Também se observa a 

presença de minerais de alteração (e.g. calcita, sericita, clorita), relacionados com a percolação 

pós-magmática de fluidos hidrotermais (Damasceno et al., 2019 in press).  
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5.2. Química Mineral 

Foi possível identificar além dos sulfetos de ferro, pirita e pirrotita, sulfetos de cobre 

e níquel, alguns não descritos previamente. O resultado das análises em sulfetos de cobre 

(Tabela 2), mostraram dois grupos distintos. O primeiro grupo apresenta concentração de Cu 

em torno de 33 wt.%, correspondendo a cristais de calcopirita e os valores mínimos e máximos 

encontrados para a fórmula estrutural foram Fe0,91-0,95Cu0,89-0,94S2. O segundo grupo, tem o Cu 

em torno de 66 wt.%, correspondendo a cristais de spionkopita (Cu39S28), os resultados de 

mínimos e máximos para as fórmulas estruturais foram Fe2,13-4,31Cu32,04-37,03S28.   

Tabela 2. Análises químicas em sulfetos de cobre e fórmula estrutural para cada ponto analisado. 

Lâmina FAB19 FAB17 

 ccp ccp ccp ccp ccp ccp spion spion spion 

Análise S9 S25 S28 S29 S47 S48 S71 S72 S73 

S 36,6 36,4 36,3 37,3 36,2 36,8 25,7 28,3 29,4 

Cu 33,2 33,8 33,7 33 33,8 33,6 67,4 64,5 66,7 

Fe 30,2 29,8 30 29,6 30 29,6 6,9 7,2 3,9 

 Fórmula Estrutural 

S 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28,00 28,00 28,00 

Cu 0,91 0,94 0,94 0,89 0,94 0,92 37,03 32,18 32,04 

Fe 0,95 0,94 0,95 0,91 0,95 0,92 4,31 4,09 2,13 

Nas imagens ao MEV observou-se que a composição de calcopirita concentra-se no 

centro dos cristais, enquanto nas bordas encontra-se a composição da spionkopita. O processo 

de transformação da calcopirita em spionkopita é descrito por Goble (1980), e é causado por 

uma substituição seletiva do Cu, que ocorre em ambientes com alta fugacidade de oxigênio. 

Os sulfetos de níquel também mostraram dois grupos quimicamente distintos (Tabela 

3). O primeiro, com Ni próximo a 35 wt.%, correspondendo a cristais de pentlandita 

((Fe,Ni)9S8) e valores mínimos e máximos para a fórmula estrutural de (Fe,Ni)8,24-8,40S8. O 

segundo grupo corresponde a cristais de violarita (FeNi2S4), tendo como valores mínimos e 

máximos para a fórmula estrutural Fe0,72-0,84Ni1,77-2,12S4.   

Tabela 3. Concentração dos principais elementos em sulfetos de Ni e fórmula estrutural 

Lâmina FAB1 FAB19 FAB1 FAB7 

 pn pn viol viol viol viol viol 

Análise MS S20 S15 S16 S41 S2 S3 

S 35,2 34,7 41,4 42,0 46,0 43,8 46,4 

Ni 34,8 34,9 38,4 38,0 37,2 42,5 39,1 

Fe 30,1 30,4 20,2 20,0 16,8 13,7 14,5 

 Fórmula Estrutural 

S 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ni 4,32 4,39 2,02 1,98 1,77 2,12 1,84 

Fe 3,93 4,01 1,12 1,10 0,84 0,72 0,72 

(FeNi) 8,24 8,40 . . . . . 
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Regiões dos cristais com composição de violarita, localizam-se nas bordas de cristais 

de pentlandita, sendo resultante de processos de alteração. Segundo Ramdohr (1969), a 

pentlandita é um mineral muito sensível a oxidação, tendo Tenailleau et al. (2006) demonstrado 

que a alteração se dá a partir de sua interação com oxigênio e ácido sulfídrico, em ambiente 

com alta fugacidade de O2, gerando violarita, pirita e água. 

A formação destes sulfetos secundários indica um enriquecimento supergênico em 

cobre e níquel, derivado de processos de exposição da rocha a fluidos hidrotermais com alta 

fO2. A ocorrência de hidrotermalismo também havia sido observada na petrografia ótica, em 

reações onde os minerais primários passam aos secundários, calcita, sericita e clorita. 

5.3. Geoquímica  

O resultado da análise de nove amostras de gabros do CGC por FRX é expresso em 

percentagem de óxidos (Tabela 4). A concentração de SiO2 obtida indica que são básicas a 

ultrabásicas. Utilizando o diagrama proposto por Middlemost (1994), sete das amostras caem 

no campo “gabro” e duas no campo “gabro peridotítico”. Isto mostra a evolução do magma, 

com progressivo enriquecimento em SiO2, passando de peridotítico a o que torna o magma, 

inicialmente peridotítico, num magma gabroico s.s. (Figura 6). Estes resultados coincidem com 

os obtidos por Oliveira e Tarney (1989). A classificação destas rochas pelo diagrama TAS de 

Middlemost (1994) e a classificação modal pelo diagrama de Streckeisen (1976) são coerentes 

entre si, evidenciando que as rochas apresentam composição química rica em FeO e MgO, e 

depletado em SiO2. O fechamento abaixo de 100%, reflete altos valores de perda ao fogo, 

interpretado como efeito da alteração hidrotermal. 

Tabela 4. Resultados das análises em FRX para as referidas amostras. (LOL – Perda ao fogo) 

Amostra SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Fe2O3 LOL Total 

RSM-100 46,30 17,09 0,09 12,34 9,84 1,86 0,29 0,22 0,04 8,20 4,04 100,30 

FAB-102 47,40 16,00 0,12 12,60 11,03 1,64 0,25 0,36 0,02 9,26 3,37 102,09 

FAB-103 42,10 16,36 0,14 15,44 10,06 1,04 0,18 0,24 0,03 11,25 4,15 100,97 

FAB-18 44,07 17,47 0,12 12,79 10,83 1,65 0,24 0,31 0,03 9,31 3,19 100,00 

FAB-25 45,21 9,31 0,13 13,81 11,04 1,40 0,20 0,30 0,02 10,06 3,41 100,76 

CR 43,56 16,90 0,13 13,78 8,37 1,97 0,67 0,79 0,21 10,72 3,99 101,09 

P1A 46,61 18,77 0,09 8,29 10,18 2,64 1,13 0,30 0,01 7,80 3,20 99,01 

PM 47,04 17,07 0,11 8,37 10,87 2,27 1,57 0,81 0,14 8,08 2,63 98,95 

RSM 46,99 19,79 0,08 8,59 10,61 2,56 0,36 0,29 0,10 5,62 2,76 97,75 
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Figura 6. Diagrama TAS (Middlemost, 1994), em cinza campo para rochas do CGC de Oliveira & Tarney (1989). 

A evolução do magma é também observada ao analisar em diagramas binários o 

comportamento dos óxidos em relação ao conteúdo de MgO (Figura 7). O trend negativo de 

MnO e FeO está associado provavelmente ao fracionamento do piroxênio e do anfibólio. O 

padrão crescente do SiO2, Na2O, K2O e Al2O3 evidencia o carácter incompatível destes óxidos. 

A ausência de tendências, positivas ou negativas, nos demais óxidos, revela uma possível 

remobilização associada aos processos supergênicos de alteração da rocha. 

 

Figura 7. Diagramas binários com concentração de MgO no eixo horizontal e demais óxidos no eixo 

vertical. 
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5.4. Isótopos de S 

Como resultado das análises por espectrometria de massa de razões isotópicas, foram 

obtidas as composições isotópicas (δ34S) de pirita e calcopirita, que variam de +1,3 à 2,7 ‰ 

(Tabela 5).  Os valores de δ 34S foram representados num histograma, com intervalos 0,5 ‰, 

com limites para S manto, que segundo Ridley (2013), ocorre entre aproximadamente -1,5 e 

1,5‰, indicando assim que nove das dez amostras apresentam S de fonte não mantélica. 

Tabela 5. Valores da composição isotópica de 34S para as referidas amostras. (cp - calcopirita, py – pirita). 

Amostra PC1 PC3 PC7 PC1 FAB 100 FAB 100(2) PC2 PC2(2) PC3 PC3(2) 

Sulfeto ccp ccp ccp py py py py py py py 

δ34S (؉) 1,6 1,9 1,3 2,0 2,7 2,1 2,0 1,8 2,2 2,2 

 

 
Figura 8: Histograma de frequência para os valores de δ34S com intervalos de 0,5 ‰, faixa a cinzento é S derivado 

do manto proposto por Ridley (2013). 

Os valores de δ34S foram confrontados com os limites para os demais reservatórios 

(Seal, 2006), resultando em diversas possibilidades: hidrotermal, marinho, sedimentar. Fazendo 

a associação com as informações obtidas na presente pesquisa, como: folhelhos negros com 

sulfetos, observados como encaixantes em campo; a proximidade entre todos os pontos com 

mineralizações e o contato com rochas da Unidade Novo-Gosto Mulungu, sugere-se que a fonte 

mais provável do S são as encaixantes.  

Assim, propõe-se que o processo mineralizador em sulfetos de Cu-Ni do CGC envolve 

contaminação do magma, similar ao ocorrido em Duluth (Samalens, 2017). Este autor descreve 

que xenólitos da rocha encaixante passam por anatexia, em que os sulfetos assimilados pelo 

magma o saturam em S, enxofre este que se liga aos cátions metálicos disponíveis no magma, 

formando novos sulfetos primários.  
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6. Modelo Metalogênico 

A interpretação dos resultados obtidos, associada ao contexto geológico, permitiu a 

elaboração de um modelo metalogênico para as mineralizações de Cu-Ni do CGC. A gênese 

proposta, envolve processos magmáticos e hidrotermais, que ocorreram da seguinte forma: 

Estágio A - Em ambiente continental dá-se a colocação do magma máfico, que captura xenólitos 

das rochas encaixantes, como folhelhos negros com pirita (Figura 9A); Estágio B - Xenólitos 

são assimilados, contaminando o magma e permitindo o enriquecimento em enxofre (Figura 

9B); Estágio C - O acréscimo de enxofre gera sua saturação, permitindo a coleta de metais como 

Cu, Ni e Fe, cristalizando calcopirita, pirrotita, pirita e pentlandita (Figura 9C); Estágio D - Em 

processo pós-magmático, a circulação de fluidos hidrotermais, leva a alteração dos sulfetos, 

gerando spionkopita e violarita a partir de calcopirita e pentlandita (Figura 9D). 

 

Figura 9. Modelo metalogenético proposto para as ocorrências de Cu-Ni do CGC. (A) Estágio A; (B) Estágio B; 

(C) Estágio C; (D) Estágio D (py - pirita; pn - pentlandita; viol - violarita). 

7. Conclusões 

Os resultados obtidos pelo presente trabalho sobre as mineralizações de Cu-Ni do 

CGC, são inovadores, diante dos dados e interpretações obtidos das rochas e minerais destas 

mineralizações, pela ocorrência de minerais de cobre e níquel previamente não descritos, bem 

como pela descrição dos processos de gênese, o que permitiu delinear um modelo metalogênico. 

As rochas que hospedam a mineralização, são de natureza gabroica e podem ser 

classificadas como hornblenda gabros e hornblenda gabronoritos. No diagrama de Middlemost 

(1994), são classificadas como gabros e gabros peridotíticos, representando a evolução de um 

magma de ultrabásico a básico.  

A identificação da spionkopita que é resultado da alteração da calcopirita e da violarita 

que é resultado da alteração da pentlandita. Ambos minerais secundários ocorrem nas bordas 
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de cristais primários e representam processos de oxidação, ocorridos pós-instalação da 

mineralização e facilitados pela circulação de fluidos hidrotermais. 

A geoquímica de rocha total, através da análise do comportamento dos óxidos em 

relação ao conteúdo de MgO, permitiu observar a ocorrência de diferenciação magmática por 

cristalização fracionada no CGC. Tendências negativas de MnO e FeO apontam para o 

fracionamento de piroxênio e anfibólio, e a tendência positiva de NaO, para o aumento na 

cristalização de plagioclásio com a evolução do magma. 

O resultado não mantélico para os isótopos de S, a ocorrência de folhelhos negros 

encaixantes mineralizados em pirita e a proximidade entre os gabros mineralizados e os 

contatos com estas rochas, subsidiam a origem da mineralização como do tipo magmático com 

contaminação crustal do magma por enxofre.  

A gênese proposta para estas mineralizações magmáticas é descrita por um modelo 

sequencial que comporta uma fase inicial “endomagmática com contaminação crustal” (Biondi, 

2003), também denominada de “ígneo com adição de enxofre derivado de fonte externa” (Robb, 

2005), e uma fase final com aumento de fO2 pela exposição da rocha a fluidos hidrotermais, 

acarretando o enriquecimento em Cu-Ni, e gerando as fases sulfetadas secundárias. 
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O Complexo Gabroico Canindé intrude as rochas metassedimentares do Domínio 

Canindé, constituindo um corpo alongado, orientado em WNW/ESE, localizado no setor 

norte do Sistema Orogênico Sergipano. O CGC hospeda notáveis mineralizações em Cu-

Ni, com a presença dos sulfetos pentlandita e calcopirita, como. As rochas que hospedam 

estas mineralizações são gabros, com composição mineralógica principal representada 

por plagioclásio, anfibólio, piroxênio e sulfetos, possuindo ainda sericita, calcita e clorita 

como minerais acessórios secundários. Através da composição modal, foi possível 

classificar as rochas estudadas em hornblenda gabros e hornblenda gabro-noritos. 

O estudo mineraloquímico permitiu a identificação de diversos sulfetos e feições 

de alteração. Foram identificados os sulfetos: de ferro, a pirita (FeS2) e a pirrotita (Fe1-

xS); de cobre, a calcopirita (FeCuS2) e a spionkopita (Cu39S28); de níquel, a pentlandita 

(NiFe)9S8) e a violarita (FeNi2S4) e de zinco, a esfalerita (ZnS). As imagens de elétrons 

retroespalhados permitiram observar que a spionkopita e a violarita ocorrem nas bordas 

de calcopirita e pentlandita respectivamente, sendo produto de alteração em ambiente 

com alta fO2, resultante à exposição das rochas a fluidos hidrotermais.  

Dados de geoquímica de rocha total obtidos para amostras representativas, 

indicaram uma composição ultrabásica a básica, permitindo a classificação quanto ao 

total de álcalis e o conteúdo de sílica em gabros peridotíticos a gabros. Os resultados 

mostraram também altos valores de perda ao fogo, que possivelmente refletem processos 

de alteração das rochas. O comportamento dos elementos maiores, observado em 

diagramas binários de dispersão de óxido de magnésio versus óxidos dos restantes 

cátions, sugere que a cristalização fracionada tenha sido o processo petrogênico 

responsável pela variação composicional das rochas do CGC.  As tendências de 

correlação negativa para MnO e FeO traduzem o fracionamento do piroxênio e do 

anfibólio. A tendência de correlação positiva para o Na, bem como a observada variação 

nas percentagens modais, é mais um indicador deste processo de diferenciação 

magmática progressiva. 
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O estudo da proveniência do S, a partir de análises de sua composição isotópica, 

indicou que o enxofre, predominantemente, provém de uma fonte não mantélica. Estes 

resultados, associados à ocorrência de folhelhos negros com pirita, e à proximidade entre 

os pontos mineralizados e os contatos com encaixante metassedimentar apontam para 

uma fonte crustal do enxofre, através de contaminação do magma parental por 

assimilação de fragmentos da rocha encaixante metassedimentar. 

A interpretação dos resultados obtidos, embasada pelo contexto geológico local e 

regional, permitiu a elaboração de um modelo metalogênico para as mineralizações de 

Cu-Ni do CGC. A gênese proposta, envolve processos magmáticos e hidrotermais, que 

ocorreram na seguinte sequência:  

▪ Estágio A - Em ambiente continental dá-se a colocação do magma máfico, que 

carreia xenólitos das rochas encaixantes, como folhelhos negros;  

▪ Estágio B – Os xenólitos são assimilados, acarretando o enriquecimento em 

enxofre pela fusão, entre outros, da pirita; 

▪ Estágio C - O acréscimo de enxofre leva à sua saturação, permitindo a captura de 

cátions metálicos de Cu, Ni e Fe, cristalizando calcopirita, pirrotita, pirita e 

pentlandita;  

▪ Estágio D - Em processo pós-magmático, a circulação de fluidos hidrotermais, 

leva a alteração dos sulfetos, gerando por oxidação spionkopita e violarita a partir 

de calcopirita e pentlandita. 

O modelo proposto para estas mineralizações é descrito por dois períodos 

metalogênicos: o primeiro, que corresponde ao modelo “endomagmático com 

contaminação crustal” descrito por vários autores (e.g. Biondi 2003; Robb, 2005); e uma 

fase final relacionada a processos supergênicos, que corresponde a um modelo de 

interação das rochas com fluidos hidrotermais, que vai ser responsável pela formação da 

spionkopita e violarita. 
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GEOCIÊNCIAS é uma revista trimestral on-line, do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro, que divulga 

trabalhos sobre temas de Geologia e Geografia Física, básicos e de aplicação, de autores 

da Unesp e de outras instituições, do país e do exterior, de interesse para a comunidade 

geocientífica, e a coletividade em geral.  

A partir do ao de 2009, a revista passou a ser editada apenas no formato eletrônico, com 

o ISSN 1980-900X, seguindo a tendência das revistas internacionais. 

1. TIPO DE TRABALHO PUBLICADO  

A revista publica Artigos com dados e resultados originais e inéditos de pesquisas 

científicas e técnicas, redigidos em português, inglês ou espanhol.  

2. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

a) O trabalho deve ter:  

1) Título, coerente com o conteúdo.  

2) Nomes do(s) autor(es), completos e por extenso, encaminhados em separado 

do texto do artigo.  

3) Instituição(ões)/empresa(s) a que se vincula(m), com endereço(s): logradouro, 

CEP, cidade, estado, endereço eletrônico, completos e sem abreviaturas ou siglas.  

4) Sumário dos itens e subitens, mostrando a hierarquia deles.  

5) Resumo de até 200 palavras, em parágrafo único, sem incluir citações 

bibliográficas, seguido de até cinco palavras-chave que reflitam a natureza e conteúdo do 

trabalho e escritos na língua utilizada no artigo.  

6) Título, resumo e palavras-chave vertidos para outra língua dentre as indicadas 

acima.  

b) A estrutura do artigo deve ter, ressalvada a natureza do trabalho que exija explanação 

diferente e mais adequada à boa exposição das informações:  

1) Introdução, contextualizando o trabalho e definindo o objetivo do artigo.  

2) Materiais, métodos e técnicas.  

3) Apresentação de dados.  

4) Discussões, interpretações e resultados.  

5) Conclusões ou considerações finais.  

6) Agradecimentos.  

7) Lista das referências bibliográficas citadas.  



 

70 
 

c) A hierarquia de itens e subitens deve ser feita em até 5 níveis:  

1) Nível 1: negritado, em maiúsculas, centrado. Ex.: INTRODUÇÃO.  

2) Nível 2: negritado, caixa alta, alinhado à esquerda. Ex.: LITOLOGIA.  

3) Nível 3: negritado, primeiras letras em maiúsculas e as demais em minúsculas, 

alinhado à esquerda. Ex.: Aspectos do Relevo.  

4) Nível 4: itálico, negritado, primeiras letras em maiúsculas e as demais em 

minúsculas, alinhado à esquerda. Ex.: Xistos do Grupo São Roque.  

5) Nível 5: itálico, não-negritado, primeiras letras em maiúsculas e as demais em 

minúsculas, alinhado à esquerda. Ex.: Característícas Texturais dos Sedimentos.  

3. SUBMISSÃO DO ARTIGO  

a) O texto deve ser elaborado em tamanho A4, margens de 2 cm, espaço duplo, recuos 

(parágrafos) de 0,5 cm, fonte Times New Roman de 12 pontos, sem formatação, sem 

hifenização, utilizando o editor de textos Microsoft Word. Extensão: até 30 páginas, 

incluindo texto, ilustrações e referências bibliográficas. Não são aceitos textos 

escaneados.  

1) Unidades e símbolos de medidas devem seguir o sistema de padronização 

internacional (exs.: M para milhão, G para bilhão, m, cm, km, kb, MPa etc.). Símbolos 

não-usuais e abreviaturas, quando utilizados, devem ter os significados explicitados 

quando da primeira citação no texto.  

2) Equações e fórmulas devem ser inseridas no texto em formato JPG. Todos os 

símbolos e abreviaturas utilizados devem ter seus significados explicitados. Se forem 

citadas no texto podem ser numeradas com algarismos arábicos sucessivos, colocados à 

direita.  

3) Palavras estrangeiras e citações, se usadas, devem aparecer em itálico.  

4) Notas de rodapé não são aceitas (inclusive para indicação dos nomes de 

instituições ou empresas). Eventuais notas complementares podem ser inseridas no fim 

do texto, referidas como APÊNDICES, limitados à exposição de detalhes imprescindíveis 

à compreensão do texto (p. ex., minúcias de ensaios, deduções de equações).  

5) A redação deve ser impessoal (terceira pessoa).  

 

4. ILUSTRAÇÕES  

a) As ilustrações e suas legendas devem ser apresentadas em separado do texto, com as 

respectivas legendas.  
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b) São ilustrações:  

1) TABELAS (sem molduras verticais das células) e QUADROS (com molduras 

horizontais e verticais das células) elaboradas no Winword ou Excel, dispostas em 

formato Retrato.  

2) FIGURAS, que são mapas, perfis, diagramas e assemelhados, em preto & 

pranco, tons de cinza ou coloridas, numeradas sequencialmente com algarismos arábicos, 

na ordem de inserção no texto. As figuras devem ser apresentadas em formato tif. No 

texto devem ser apontados os locais de inserção em uma linha logo após o parágrafo em 

que é feita a primeira citação.  

3) FOTOS, FOTOMICROGRAFIAS, IMAGENS e assemelhados, e 

PRANCHAS, que são quadros de tais documentos. Devem se apresentadas em tons de 

cinza, em formato jpg, com resolução mínima de 300 dpi. Não são aceitas cópias 

xerográficas. Inserir escala gráfica, se necessário. Indicações devem ter tamanhos ou 

espessuras que comportem redução e visibilidade no tamanho de largura máxima entre 8 

a 17 cm (largura útil da página impressa).  

c) Ilustrações coloridas podem ser utilizadas.  

5. CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS  

a) Citações no texto:  

1) de um autor – ex.: Adams (1989), (Adams, 1996);  

2) de dois autores – exs.: Cox & Singer (1986), (Cox & Singer, 1986);  

3) de trabalhos de mais de 2 autores – exs.: Lopes et al. (1992), (Lopes et al., 

1992);  

4) de mais de um trabalho do mesmo autor e do mesmo ano ou de anos distintos 

– exs.: Johnson (1995a, b, c); Roberts (1996, 1997); (Johnson, 1995a, b; Roberts, 1996a, 

b, 1997);  

5) Para citações indiretas, usar segundo em vez de apud – ex.: Lucas (1975, 

segundo Silva, 1993).  

6) Evitar o uso de op. cit. – ex.: Martins (1998) em vez de Martins (op. cit.).  

b) Lista de REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1) Seguir a ordem alfabética dos nomes dos autores e numerar consecutivamente. 

Se houver mais de um trabalho do(s) mesmo(s) autor(es) num ano, indicar no final (a), 

(b), (c)...  

2) Entrada de um autor – ex.: SILVA, A.L. DA.  
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3) Entrada de dois autores – ex.: SILVA, J.L. & RUIZ, A. DA S.  

4) Entrada de de três ou mais autores – citar todos. Ex.: LIMA, E.S.; MARQUES, 

J.S.; CAMPOS, A.  

5) Exemplos de citação de publicações:  

Livros, monografias, relatórios  

COSTA, M.C. da & ANGÉLICA, R.S. (Coordenadores). Contribuições à Geologia da 

Amazônia. Belém: Financiadora de Estudos e Projetos e Sociedade Brasileira de 

Geologia/Núcleo Norte, 446 p., 1997.  

CPRM – COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – SERVIÇO 

GEOLÓGICO DO BRASIL. Jacupiranga-Guaraú - geologia, levantamento 

geoquímico, processamento aerogeofísico e metalogenia das folhas SG22-X-8-VI-2 

(Jacupiranga) e SG22-X-B-VI-4 (Rio Guaraú), Estado de São Paulo, Escala 

1 :50.000. São Paulo: Convênio Secretaria de Estado de Energia / Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil, 245 p., 1999.  

Capítulos de livros  

ROOSEVELT, A.C. The influence of geology on soils, biota and the human occupation 

of Amazonia. In: COSTA, M.C. da & ANGÉLICA, R.S. (Coordenadores), 

Contribuições à Geologia da Amazônia. Belém: Financiadora de Estudos e Projetos e 

Sociedade Brasileira de Geologia/Núcleo Norte, p. 1-14, 1997.  

Dissertações e Teses  

SANTOS, M. DOS. Serra da Mantiqueira e Planalto do Alto Rio Grande: a bacia 

terciária de Aiuruoca e evolução morfotectônica. Rio Claro, 1999. 134 p. Tese 

(Doutorado em Geociências) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade 

Estadual Paulista.  

Artigos de periódicos  

FERREIRA, M.C. Análise espacial da densidade de drenagem em Sistema de Informação 

Geográfica através de um modelo digital de distâncias interfluviais. Geociências, v. 18, 

n. 1, p. 7-22, 1999.  

Resumos (estendidos ou não) publicados em eventos técnico-científicos  

ROY, P. Estuaries and coastal valley-fills in Southeast Australia. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO, 6, 1997, Curitiba. Resumos 

Expandidos... São Paulo: Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, 1997, p. 12-

13.  
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c) Outros  

1) Programas de computação (softwares) citados no texto devem ser referenciados 

como trabalhos, com dados de autoria, versão, local, data.  

2) Documentos consultados na Internet: citar a URL e data de acesso. Ex.: C.M.L. 

da Cunha & I.A. Mendes. Proposta de análise integrada dos elementos físicos da 

paisagem: uma abordagem geomorfológica. Disponível em: 

http://www.rc.unesp.br/igce/grad/geografia/revista/Sumario0301.htm. Acessado em: 

25jan2006.  

3) Trabalhos aceitos para publicação ou no prelo: citar, com indicação da situação.  

4) Comunicações pessoais e trabalhos em preparação ou submetidos para 

publicação não devem ser citados na listagem bibliográfica, mas apenas no texto.  

5) Não devem ser citados documentos (relatórios e outros) confidenciais ou 

inacessíveis aos leitores.  

6. ANÁLISE DOS TRABALHOS E PROCEDIMENTOS DA EDITORIA  

1) O autor ou primeiro autor será comunicado da recepção do trabalho, dos resultados das 

avaliações pelos Consultores e aceitação para publicação.  

2) Os trabalhos receberão avaliação crítica do mérito por um ou dois membros do 

Conselho Editorial e/ou Corpo Consultivo tendo em vista a publicação na revista. O prazo 

para avaliação é de 30 dias.  

3) Trabalhos não recomendados serão devolvidos. Aqueles cuja aceitação dependa de 

modificações ou ajustes serão devolvidos ao(s) autor(es) para adequação.  

4) Revisões de aspectos formais dos trabalhos, antes da impressão final, serão efetuadas 

pelo Conselho Editorial.  

5) Os dados, informações e conceitos emitidos nos trabalhos são de inteira 

responsabilidade dos autores. O autor ou primeiro autor do trabalho responde pela 

autorização de sua publicação e cessão de direitos autorais à revista.  

7. ENCAMINHAMENTO  

Os trabalhos devem ser enviados exclusivamente por meio eletrônico pelo sistema SEER 

através do endereço: 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias 

  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias


 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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UNESP 
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Mensagem enviada pelo editor chefe da Revista Geociências UNESP 

Norberto Moralles 

 

Caros autores. 

O manuscrito corresponde a uma contribuição de interesse à geologia do Complexo 

Gabróico Canindé e, portanto, merece ser publicado na "Revista de Geociências. Porém, 

para isso, carece de modificações profundas quanto ao seu estilo, forma e conteúdo. Se 

essas informações não forem acatadas, o aceite do maniscrito estará comprometido. 

Simplifico aqui, alguns dos comentários feitos: 

* Texto carece de uma revisão profunda e cuidadosa (em forma e estilo). Linguagem está 

muito superficial, genérica e pouco científica. 

* Nome de minerais e rochas não são expressos no plural. 

* Figuras devem ser apresentadas como pranchas. 

* Problemas no modo em apresentar as tabelas. 

* Carência de contexto metalogenético da área estudada. 

* Grande carência no informe das caracteristicas descritivas (metalogenéticas) da região 

estudada. 

* (Melhor) Descrever as tipologias das alterações hidrotermais em relação ao estilo, 

paragênese e evolução temporal (quadro paragenético evolutivo?). 

* Por que não abordou (nas discussões) os dados de elementos traço (química mineral) 

obtidos por microssonda. Vital de serem considerados e discutidos de forma apropriada. 

* Aprofundar as discussões a nível de publicação. 

* Amarrar/contextualizar os dados ao seu significado metalogenético. Qual as 

implicações dentro do Sistema Orogênico Sergipano, ou pelo menos, dentro do Complexo 

Gabróico Canindé? 

São alguns pontos que devem ser melhorados e aprimorados para uma segunda etapa mais 

refinada de revisão. 
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ANEXO III 

Normas para publicação  

 Anuário do Instituto de  

Geociências – IGEO-UFRJ 
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Anuário do Instituto de Geociências - IGEO - UFRJ www.anuario.igeo.ufrj.br ISSN 

0101-9759 e-ISSN 1982-3908 

Normas para Publicação 

1. O Anuário do Instituto de Geociências é uma publicação oficial da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Instituto de 

Geociências, destinando-se à divulgação da produção científica de interesse amplo, 

caráter original e inédito, relacionada com as Geociências. Ao submeter um artigo, o(s) 

autor(es) do mesmo está realizando de maneira automática a transferência de direitos 

autorais ao Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ. 

2. Não há pagamento de taxas para a submissão ou para a publicação de artigos no 

Anuário do Instituto de Geociências. 

3. Os textos podem ser redigidos em línguas portuguesa, inglesa, espanhola ou francesa. 

O resumo (em português), e em inglês (abstract) sempre devem ser apresentados, 

independente do idioma utilizado, contendo até 25 linhas e em apenas um parágrafo. 

4. Os artigos podem conter até 15 páginas (tamanho A4) digitadas em espaço um e meio, 

incluindo ilustrações e referências bibliográficas. Textos maiores poderão ser publicados 

mediante pagamento dos custos de produção.  

Preparação para Encaminhamento 

a) Textos 

5. Artigos 

Em sequência: 

i) Título em português e em negrito; 

ii) Título em inglês; 

iii) Nome completo do(s) autor(es), separados por ponto-e-vírgula, incluindo números 

sobrescritos para vínculo com endereços dos autores. Entre o penúltimo e último autor 

utilizar &; 

iv) Endereço completo de cada autor (obrigatoriamente na sequência a seguir: 

Universidade, Instituto, Departamento, logradouro, número, número do CEP, cidade, 

Sigla do Estado, país), vinculados aos números de conexão com os nomes dos autores; 

v) Lista de e-mails dos autores, separados por ponto-e-vírgula; 

vi) Resumo; 

vii) Palavras-chave (três), separadas por ponto-e-vírgula; 

viii) Abstract; 
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ix) Keywords (três), separadas por ponto-e-vírgula; 

x) Legendas das figuras no corpo do texto, na posição aproximada onde deverão aparecer; 

xi) Os títulos das seções (Exemplo: Introdução, Metodologia e Dados, Resultados, 

Conclusões, Agradecimentos, Referências), devem estar em negrito e alinhados à 

esquerda. Hierarquizar os títulos e subtítulos em 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2 etc. (todos em negrito). 

Não colocar ponto, traço ou dois pontos após o número de item, subitem, figura ou tabela.  

- Editar o texto e tabelas em Word for Windows, página tamanho A4, fonte Times New 

Roman, tamanho 12. As linhas de texto alinhadas à esquerda e em 

espaço 1,5. Todas as margens devem ter 2,5 cm. Digitar as tabelas no modo “Tabela” do 

Word. Digitar legenda abaixo da Tabela. 

- Equações devem ser digitadas no texto ou coladas como figuras e numeradas 

sequencialmente. 

- Enviar o arquivo digital “.doc“ ou “.docx” para anuarioigeoufrj@gmail.com 

6. No corpo do e-mail de encaminhamento da submissão, indicar até três pesquisadores 

(nome completo e endereço de e-mail para contato) com expertise no tema de pesquisa 

que possam atuar como revisores ad hoc. Caberá ao Conselho Editorial do Anuário do 

Instituto de Geociências a escolha dos revisores, podendo incluir ou não algum(ns) dos 

nomes indicados. 

b) Ilustrações 

7. As ilustrações gráficas, fotográficas e fotomicrográficas serão numeradas 

sequencialmente, na ordem de sua citação no texto (Figura 1, Figura 2, Figura 3 ...), e 

consideradas, mesmo pranchas ou quadros, indiscriminadamente como figuras. Não serão 

aceitos encartes. Figuras compostas por várias ilustrações devem ser agrupadas em 

apenas 1 arquivo, rotuladas com letras: Figura 1A.---; B.----;C---. Todas as ilustrações 

deverão ser preparadas de forma digitalizada em formato .jpg com resolução de 255 dpi. 

As figuras devem ser preparadas de modo a otimizar o espaço disponível. 

8. Legendas e símbolos das ilustrações devem ter dimensões adequadas para permitir 

legibilidade em eventuais reduções. Explicar todos os símbolos. Colocar escalas gráficas 

dentro da área das ilustrações. 

c) Referências 

9. Citações no corpo do texto, seguir os formatos do seguinte exemplo: Lima (1999), 

Lima & Silva (1992a, 1992b) e para três autores ou mais, Lima et al. (2002). No caso de 

várias referências, organizar por ordem de ano de publicação, separadas por ponto-e-
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vírgula. Exemplo: ... (Karl et al., 1997; Easterling et al., 2000; Meehl et al., 2000; Frich 

et al., 2002). 

10. Ao final do texto, ordenar as referências na ordem alfabética do sobrenome do 

primeiro autor, empregando os seguintes formatos: 

Artigos de Periódicos: 

Pereira, R.; Guimarães Jr., J.A. & Silva Jr., G.C. 2002. Avaliação do Impacto da Captação 

de Água na Lagoa do Bomfim, RN - Brasil. Revista Águas Subterrâneas, 16(1): 61-68. 

Souza, M.L. 1997. Algumas Notas Sobre a Importância do Espaço para o 

Desenvolvimento Social. Território, 3: 13-35. 

Artigos de Publicações Seriadas: 

Vicalvi, M.A.; Kotzian, S.C.B. & Forti-Esteves, I.R. 1977. A Ocorrência de Microfauna 

Estuarina no Quaternário da Plataforma Continental de São Paulo. In: Evolução 

Sedimentar Holocênica da Plataforma Continental e do Talude do Sul do Brasil, Rio de 

Janeiro, CENPES/DINTEP, p. 77-97. (Série Projeto REMAC 2). 

Dissertações e Teses: 

Caita, M.B.F. 2000. Angola: Estado-Nação, Movimentos Sociais e Disputas Territoriais. 

O Caso da Província de Ngagela. Programa de Pós-graduação em Geografia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, 67p. 

Artigos Publicados em Eventos: 

Dias-Brito, D. 1992. Ocorrências de Calcisferas em Depósitos carbonáticos do Atlântico 

Sul: Impacto na Configuração Paleoceanográfica do Tétis Cretácico. In: SIMPÓSIO 

SOBRE AS BACIAS CRETÁCICAS BRASILEIRAS, 2, Rio Claro, 1992. Resumos 

expandidos, Rio Claro, UNESP, p. 30-34. 

 

Livros: 

Becker, B. & Egler, C. 1993. Brasil: Uma Nova Potência Regional na Economia-mundo. 

Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 267p. 

Capítulos de Livros: 

Wanderley, M.D. 2004. Nanofósseis Calcários. In: CARVALHO, I.S. (ed.). 

Paleontologia. Editora Interciência, p. 285-296. 

Citação de Página de Internet: 

ANDA. 2018. Associação Nacional para Difusão de Adubos e Corretivos Agrícolas. 

Disponível em: <http://www.anda.org.br/>. Acesso em: 23 fev. 2017 e 02 abr. 2018. 
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Citação de Mapa: 

Almeida, J.C.H.; Heilbron, M.; Guedes, E. & Ramos, R.R.C. 2018. Mapa geológico do 

Estado do Rio de Janeiro. 1 mapa: 80 cm x 120 cm. Escala 1:400.000. BRASIL. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa geopolítico do Brasil. 1 mapa: 50 cm x 80 cm. 

Escala: 1:200.000. 

Análise pelo Corpo Consultivo 

11. Os artigos serão submetidos à análise crítica inicial do Conselho Editorial e, caso 

possuam mérito científico e sejam relevantes para sua área de pesquisa, serão submetidos 

à avaliação por pelo menos dois consultores ad hoc. Textos não aceitos para publicação 

serão devolvidos ao autor correspondente. 

12. Manuscritos não formatados segundo as normas aqui estabelecidas serão 

automaticamente recusados, assim como aqueles que não se enquadrarem no escopo do 

Anuário do Instituto de Geociências ou que apresentarem pouca relevância em seu campo 

de pesquisa. 

Procedimentos Após Análise 

13. Os artigos serão encaminhados para revisão pelo(s) editor(es), acompanhados de uma 

lista de recomendações editoriais. Após a realização de todas as correções indicadas 

deverão ser encaminhados os novos arquivos com o texto e figuras para o editor. 

Provas e Separatas 

14. Provas dos Artigos serão remetidas aos autores (arquivo no formato PDF) para 

correção antes da impressão. Alterações necessárias deverão ser encaminhadas 

manuscritas na prova do arquivo PDF. 

15. Separatas serão fornecidas mediante o pagamento dos custos de impressão. 

Copyright e Autorizações 

16. Não há restrição para o(s) autor(es) em manterem o direito de copyright de seus 

artigos, bem como podem manter os direitos de publicação sem restrições, desde que 

solicitado quando da submissão do manuscrito. 

© Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ 
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APÊNDICE I 

Sumário dos Dados de Campo 
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Nome do 

ponto 

Número do 

ponto 

Número 

missão 
Folha top. Litologia 

Ocorrênc

ia 

Latitud

e 

Longitu

de 

Lâmi

na 

Análi

se 

Arqui

vo 

Sulfeto

s 

FAB 1 I Piranhas Gabro x 
89250

98 
636177 x x x x 

CHE 2 I Piranhas 
Anfibolit

o 
 89241

40 
636454     

 3 I Piranhas Cumulato  89233

42 
637511     

XISTO 

PONTE 
4 I Piranhas Folhelho  89220

48 
638894 x x x x 

 5 I Piranhas 
Gabro/cu

mulato 
 89227

82 
640420     

 6 I Piranhas 
Leucogab

ro 
 89230

08 
640415     

SAÍDA 

CANINDÉ 
7 I Piranhas Gabro  89308

20 
632347     

SAÍDA 

CANINDÉ 
8 I Piranhas 

Anfibolit

o 
 89294

72 
632858   x  

 9 I Piranhas 
Anfibolit

o 
 89281

08 
633730     

 10 I Piranhas Gabro  89263

12 
634849     

 11 I Piranhas Cumulato  89237

78 
637158     

 12 I Piranhas Cumulato  89228

00 
637931     

 13 I Piranhas 
Gabro/cu

mulato 
 89237

40 
637493     

 14 I Piranhas 
Anfibolit

o 
 89236

06 
637322     
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Nome do 

ponto 

Número do 

Ponto 

Número 

Missão 

Folha 

Topográfica 
Litologia 

Ocorrênc

ia 

Latitud

e 

Longitu

de 

Lâmi

na 

Análi

se 

Arqui

vo 

Sulfeto

s 

 15 I Piranhas Gabro x 
89230

58 
640383    x 

G.MANOEL/

MANOEL 
16 I Piranhas Gabro  89229

40 
640367 x x x  

G.MANOEL 17 I Piranhas 
Gabro/gr

anito 
 89226

82 
640254     

G.MANOEL 18 I Piranhas Cumulato  89228

63 
640414     

RSM 19 I Piranhas Gabro x   x  x x 

EST.BARET

A 
21 I Piranhas Granito  89206

08 
641697     

EST.BARET

A 
22 I Piranhas 

Sienogra

nito 
 89209

22 
641956     

EST.BARET

A 
23 I Piranhas 

Sienogra

nito 
 89209

44 
641774     

EST.BARET

A 
24 I Piranhas 

Anfibolit

o 
 89213

92 
641718     

 25 I Piranhas 
Anfibolit

o 
 89214

92 
641647     

 26 I Piranhas 
Gabro/an

fibolito 
 89224

90 
641781     

 27 I Piranhas 
Gabro/an

fibolito 
 89224

94 
642037     

EST.BARET

A 
28 I Piranhas Cumulato  89230

08 
641783     
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Nome do ponto 
Número do 

ponto 

Número 

missão 

Folha 

topográfica 
Litologia 

Ocorrê

ncia 

Latitu

de 

Longit

ude 

Lâmi

na 

Anál

ise 

Arqui

vo 

Sulfe

tos 

 29 I Piranhas Metabasalto  8923

240 

64180

5 
    

 30 I Piranhas 
Metabasalto/sien

ogranito 
 8923

442 

64165

3 
    

P1A 31 I Piranhas Gabro x 
8923

988 

64123

0 
x x x x 

 32 I Piranhas Cumulato  8920

966 

64251

9 
    

FAZ. N.SRA 

APARECIDA 
33 I Piranhas Gabro  8923

050 

64306

0 
    

BARETA 34 I Piranhas Anfibolito  8923

892 

64911

0 
    

 35 I Piranhas Cumulato  8923

462 

64046

4 
    

 36 I Piranhas Gabro  8923

534 

64058

2 
    

 37 I Piranhas Gabro  8923

950 

64105

5 
    

FAZ. N.SRA 

APARECIDA 
38 I Piranhas Metabasaltos  8924

138 

64388

4 
    

PR16* 39 I Piranhas Microgabros  8924

546 

64396

9 
    

PR16 40 I Piranhas 
Metavulcânicas 

máficas 
 8924

696 

64395

3 
    

PR16* 41 I Piranhas Metabasalto  8924

734 

64389

8 
    

PR16* 42 I Piranhas Gabros x 
8924

606 

64385

9 
x x x x 
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Nome do ponto 
Número do 

ponto 

Número 

missão 

Folha 

topográfica 
Litologia 

Ocorrê

ncia 

Latitu

de 

Longit

ude 

Lâmi

na 

Anál

ise 

Arqui

vo 

Sulfe

tos 

 46 I Piranhas Xistos  8921

944 

65201

9 
    

CR 47 I Piranhas Gabro x 
8922

688 

65225

6 
  x x 

CR 48 I Piranhas Gabro  8922

386 

65220

0 
    

CR 49 I Piranhas Microgabro x 
8922

500 

65220

0 
   x 

CR 50 I Piranhas Gabro x 
8922

556 

65225

4 
x x x x 
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APENDICE II 

Fichas Petrográficas 
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA - I 

 

LÂMINA – CR 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Povoado Curralinho 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada por 

plagioclásio, piroxênio e anfibólio que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes 

ocorrem minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais de plagioclásio se encontram bastante alterados, passando a calcita, não sendo 

observados cristais totalmente preservados. O mineral se apresenta incolor em luz plana, 

predominantemente anédrico e ocasionalmente subédrico, o tamanho varia entre 0,5 e 

3,0. Geminação albita e albita-carlsbad. Os contatos em grande parte são consumidos pela 

alteração, os mais claros ocorrem entre si, curvos a reentrantes, com os demais minerais 

da rocha são curvos ou serrilhados. A calcita também aparece preenchendo suas fraturas, 

além deste as fraturas também são preenchidas por clorita. O plagioclásio é visto incluso 

em anfibólio e piroxênio.  

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verde a castanho claro, exibindo também zonas 

esverdeadas devido a alteração para clorita. São anédricos e por vezes subédricos, o 

tamanho varia entre e 0,5 e 4,0 mm, a clivagem em duas direções obliquas pode ser 

observada em diversos cristais. Os contatos são curvos a reentrantes com plagioclásio e 
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piroxênio. Este mineral ocorre parcialmente alterado para clorita, não sendo observados 

cristais totalmente preservados. 

Piroxênio 

Cristais de coloração castanho esverdeado, ocorrendo subédricos, e tamanho em torno de 

2,5 mm. A clivagem em duas direções, aproximadamente ortogonal. Os contatos são 

curvos ou reentrantes com plagioclásio e anfibólio, tendo a presença comum de calcita 

nos contatos com plagioclásio. As bordas ocorrem com coloração mais escura que o 

núcleo. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos, 

também ocorrendo anédrico em substituições no piroxênio e anfibólio, o tamanho no 

comprimento maior varia entre 0,2 e 0,6 mm. Os contatos são retos ou serrilhados com 

piroxênio, anfibólio e entre si.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,3 e 1,5 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio e com piroxênio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, são anédricos e ocorrem como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 3,5 mm, 

com contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes são intersticiais.  

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – piroxênio - anfibólio – opacos – sericita – clorita 

– calcita. A sericita, a clorita e a calcita ocorrem como minerais secundários.  

  



 

90 
 

FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA II 
 

LÂMINA – FAB 101 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

alteração e fraturamento (menos que as demais amostras FAB), com mineralogia 

principal formada por plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, 

além destes ocorrem minerais opacos e piroxênio.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos, muitas vezes com 

as bordas corroídas por alteração para calcita, ligeiramente alongados, bastante 

fraturados, o tamanho varia entre 0,2 e 1,8 mm. Geminação albita bem desenvolvida, 

ocasionalmente albita-carlsbad e carlsbad. Os contatos predominantes são curvos a 

reentrantes com outros plagioclásios e os demais minerais da rocha, eventualmente retos. 

Este mineral ocorre sofrendo processos de alteração para calcita, que também aparece 

preenchendo suas fraturas, além deste as fraturas também são preenchidas por clorita. 

Muitas vezes os cristais de plagioclásio estão inclusos em anfibólios, apresentam 

inclusões de opacos. 

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de castanho a verde, o tamanho varia entre e 0,2 e 

4,0 mm, a clivagem em dois planos oblíquos entre si pode ser observada em diversos 

cristais. Os contatos são retos, curvos a reentrantes com sericita e opacos, curvos a 
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reentrantes com os demais minerais. Este mineral ocorre parcialmente alterado para 

clorita. Apresenta inclusões de plagioclásio e opacos. 

Piroxênio 

Cristais de coloração castanho claro a castanho esverdeado, ocorrendo subédricos, e 

tamanho em torno de 0,5 a 0,7 mm. A clivagem em duas direções, aproximadamente 

ortogonal é observada e a extinção é ortogonal a clivagem. Os contatos são curvos com 

plagioclásios tendo a presença comum de calcita entre os minerais e curvos com anfibólio. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, ocorrendo anédrico em substituições 

em anfibólio e preenchendo fraturas.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, alongados, com media de 0,2 

mm no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, retos a curvos com 

anfibólio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, sendo anédrica e ocorrendo como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais de euédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,2 e 1,5 

mm, apresentando contatos curvos com plagioclásio, retos e curvos com anfibólio, por 

vezes inclusos em anfibólio e plagioclásio. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização proposta é opacos – plagioclásio – piroxênio – anfibólio – 

sericita – calcita – clorita. A sericita, a clorita e calcita ocorrem como minerais 

secundários. 
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA III 

 

LÂMINA - FAB 10 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, equigranular, fanerítica fina a média. A rocha apresenta elevado 

grau de alteração, com mineralogia principal formada por plagioclásio e anfibólio que 

alteram para clorita, sericita e calcita, além destes minerais opacos também estão 

presentes.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos, por vezes 

subédricos, o tamanho varia entre 0,3 a 2,5 mm, com predominância em torno de 1,0 mm. 

Geminação albita bem desenvolvida, ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos são 

predominantemente curvos com anfibólios, ocasionalmente são interlobados ou retos 

com outros plagioclásios. Ocorre sofrendo processos de alteração para calcita, que 

também aparece preenchendo suas fraturas. Por vezes o plagioclásio ocorre também 

incluso em anfibólio.  

Anfibólio  

Os cristais são castanhos a verde claro a luz plana, são anédricos e o tamanho varia entre 

e 0,5 e 3,5 mm, a clivagem pode ser observada em diversos cristais. Os contatos são 

curvos a serrilhados com plagioclásio. Muitos cristais apresentam-se alterando para 

clorita, alguns chegando a mais de 50% de alteração, apresentam inclusões de 

plagioclásio. 
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Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, cristais subédricos, com forma alongada e 

entre 0,2 e 2,2 mm no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio 

e com plagioclásio. Ocorre muitas vezes parcialmente ou totalmente alterada para clorita 

e opacos. 

Clorita  

Apresenta pleocroismo variando de verde a incolor, ocorrem sob a forma alongada com 

tamanho entre 0,2 e 1,0 mm no eixo maior. Ocorre como alteração de anfibólios, 

ocasionalmente preenchendo veios em plagioclásios.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, são anédricos e ocorrem como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 1 mm, 

com contatos retos, ondulados e interlobados com sericita e anfibólio. Ocorrem também 

como alteração de anfibólio, como pontos de diâmetro abaixo de 0,1 mm dentro dos 

cristais. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio - anfibólio - opacos – clorita – sericita – calcita. 

A sericita, clorita e calcita ocorrem como minerais secundários.  
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA IV 

 

LÂMINA – FAB 17 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada por 

plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes ocorrem 

minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos com as bordas 

corroídas por alteração para calcita, ligeiramente alongados, bastante fraturados, o 

tamanho varia entre 0,2 e 3,0 mm. Geminação albita bem desenvolvida, ocasionalmente 

albita-carlsbad. Os contatos curvos a reentrantes com outros plagioclásios e os demais 

minerais da rocha. Este mineral ocorre sofrendo processos de alteração para calcita, que 

também aparece preenchendo suas fraturas, além deste as fraturas também são 

preenchidas por clorita. Muitas vezes os cristais de plagioclásio estão inclusos em 

anfibólios. 

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, com zonas alteradas mais 

esverdeadas, o tamanho varia entre e 0,2 e 2,2 mm, a clivagem em dois planos oblíquos 

entre si pode ser observada em diversos cristais. Os contatos são retos, curvos a 

reentrantes com opacos, curvos a reentrantes com os demais minerais. Este mineral ocorre 
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parcialmente alterado para clorita, não sendo observado cristais totalmente preservados. 

Apresenta inclusões de plagioclásio e opacos. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos, 

também ocorrendo anédrico em substituições em anfibólio, o tamanho no comprimento 

maior varia entre 0,1 e 0,4 mm. Os contatos são retos entre si, e curvos a reentrantes com 

plagioclásio e anfibólio.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,2 e 0,6 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, retos a curvos com 

anfibólio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, sendo anédrica e ocorrendo como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais de euédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,3 e 2,0 

mm, apresentando contatos curvos complagioclásio, retos e curvos com anfibólio, por 

vezes inclusos em anfibólio. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização proposta é plagioclásio – opacos – anfibólio – sericita – calcita 

– clorita. A sericita, a clorita e calcita ocorrem como minerais secundários. 
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA V 

 

LÂMINA – FAB 19 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada por 

plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes ocorrem 

minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, anédricos a subédricos, ligeiramente alongados, 

bastante fraturados, o tamanho varia entre 0,2 e 3,0 mm. Geminação albita bem 

desenvolvida, ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos são retos ou curvos a 

reentrantes com outros plagioclásios e os demais minerais da rocha. Este mineral ocorre 

sofrendo processos de alteração para calcita, que também aparece preenchendo suas 

fraturas, além deste as fraturas também são preenchidas por clorita. Muitas vezes os 

cristais de plagioclásio estão inclusos em anfibólios. 

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, com zonas alteradas 

esverdeadas, o tamanho varia entre e 0,4 e 4,0 mm, a clivagem pode ser observada em 

diversos cristais. Os contatos são retos, curvos a reentrantes com plagioclásio e sericita, 

curvos a reentrantes com os demais minerais. Este mineral ocorre parcialmente alterado 
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para clorita, não sendo observado cristais totalmente preservados. Apresenta inclusões de 

plagioclásio e opacos. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos, 

também ocorrendo anédrico em substituições em anfibólio, o tamanho no comprimento 

maior varia entre 0,2 e 0,6 mm. Os contatos são retos entre si, e curvos a reentrantes com 

plagioclásio e anfibólio.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,2 e 0,5 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, retos a curvos com 

anfibólio e com plagioclásio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, sendo anédrica e ocorrendo como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais de euédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 1,0 

mm, apresentando contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes inclusos em anfibólio. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização proposta é plagioclásio – opacos – anfibólio – sericita – calcita 

– clorita. A sericita, a clorita e calcita ocorrem como minerais secundários. 
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA VI 

 

LÂMINA – FAB 23 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, porfirítica, fanerítica média a grossa. A rocha 

apresenta elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada 

por plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes 

ocorrem minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos e ocasionalmente 

subédricos, os pórfiros se apresentam ripformes com bordas alteradas para calcita, o 

tamanho predominante varia entre 0,4 e 4,0 mm. Geminação albita bem desenvolvida, 

ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos mais claros ocorrem entre si, sendo curvos, 

com os demais minerais da rocha são curvos ou serrilhados, com anfibólio os contatos 

podem ser planos, geralmente com alterações para calcita. Este mineral ocorre sofrendo 

processos de alteração para calcita, que também aparece preenchendo suas fraturas, além 

deste, as fraturas também são preenchidas por clorita. Por vezes inclusos em anfibólio. 

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, são anédricos e por vezes 

subédricos, o tamanho varia entre e 1,0 e 5,0 mm, a clivagem em duas direções oblíquias 

pode ser observada em diversos cristais. Os contatos são retos a curvos om plagioclásio, 

com bordas nestes contatos alteradas para calcita. Este mineral ocorre parcial ou 
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totalmente alterado para clorita, dificilmente sendo observados cristais totalmente 

preservados, apresentam inclusões de opacos e plagioclásio. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, ocorrendo anédrico em substituições 

no anfibólio, também ocorre sob a forma de cristais alongados euédricos a subédricos, o 

tamanho no comprimento maior varia entre 0,1 e 0,5 mm. Os contatos são retos ou 

serrilhados com plagioclásio, anfibólio e entre si.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédrica, com tamanho entre 0,1 e 1,0 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio e com 

plagioclásio, ocorre como alteração de anfibólio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, quanto à forma são anédricos e ocorrem como 

massas microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste 

mineral e preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 1,0 mm, 

com contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes são intersticiais. Ocorrem também 

como alteração de anfibólio, como pontos de diâmetro abaixo de 0,1 mm nos cristais. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – anfibólio – opacos – sericita – clorita – calcita. 

A sericita, a clorita e a calcita ocorrem como minerais secundários, os opacos 

ocasionalmente estão como minerais de alteração.  
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA VII 

 

LÂMINA – FAB 31 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Fazenda Alto Bonito 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, porfirítica, fanerítica fina a grossa. A rocha 

apresenta elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada 

por plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes 

ocorrem minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos e ocasionalmente 

subédricos, os pórfiros se apresentam ripformes com bordas alteradas para calcita, o 

tamanho varia entre 0,2 e 3,0, com pórfiros de até 8,0 mm. Geminação albita bem 

desenvolvida, ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos mais claros são curvos e 

ocorrem entre si, com os demais minerais da rocha são curvos ou serrilhados, com 

anfibólio os contatos podem ser planos, geralmente com alterações para calcita. Este 

mineral ocorre sofrendo processos de alteração para calcita, que também aparece 

preenchendo suas fraturas, além deste, as fraturas também são preenchidas por clorita. 

Por vezes inclusos em anfibólio. 

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, são anédricos e por vezes 

subédricos, o tamanho varia entre e 0,5 e 6,0 mm, a clivagem em duas direções oblíqua 

pode ser observada em diversos cristais. Os contatos são retos a curvos com plagioclásio, 
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com bordas nestes contatos alteradas para calcita. Este mineral ocorre parcialmente 

alterado para clorita, não sendo observados cristais totalmente preservados, apresentam 

inclusões de opacos e plagioclásio. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, ocorrendo anédrico em substituições 

no anfibólio, também ocorre sob a forma de cristais alongados euédricos a subédricos, o 

tamanho no comprimento maior varia entre 0,4 e 2,0 mm. Os contatos são retos ou 

serrilhados com plagioclásio, anfibólio e entre si.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,3 e 1,0 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio e com 

plagioclásio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, anédricos e ocorrem como massas microcristalinas 

em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração destes minerais e também 

preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 1,5 mm, 

com contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes são intersticiais. Ocorrem também 

como alteração de anfibólio, como pontos de diâmetro abaixo de 0,1 mm nos cristais. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – anfibólio – opacos – sericita – clorita – calcita. 

A sericita, a clorita e a calcita ocorrem como minerais secundários, os opacos 

ocasionalmente estão como minerais de alteração.  

  



 

102 
 

FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA VIII 

 

LÂMINA – P1A 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – P1A 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada por 

plagioclásio e anfibólio, que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes ocorrem 

minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos, bastante fraturados, 

o tamanho varia entre 0,2 e 4,0 mm. Geminação albita bem desenvolvida, ocasionalmente 

albita-carlsbad. Os cristais estão bastante saussuritizados, portanto os contatos não estão 

claros, sendo curvos a reentrantes com outros plagioclásios e os demais minerais da rocha. 

Este mineral ocorre sofrendo processos de alteração para calcita, que também aparece 

preenchendo suas fraturas, além deste as fraturas também são preenchidas por clorita.  

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, são anédricos e por vezes 

subédricos, o tamanho varia entre e 0,5 e 4,0 mm, a clivagem pode ser observada em 

diversos cristais. Os contatos são curvos a serrilhados com plagioclásio, com bordas 

nestes contatos alteradas para calcita. Este mineral ocorre parcialmente alterado para 

clorita, não sendo observados cristais totalmente preservados. 
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Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos, 

também ocorrendo anédrico em substituições em anfibólio, o tamanho no comprimento 

maior varia entre 0,4 e 1,0 mm. Os contatos são retos entre si, e curvos a reentrantes com 

plagioclásio e anfibólio.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,3 e 1,5 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, curvos com anfibólio e 

com plagioclásio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, sendo anédrica e ocorrendo como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais de euédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 2,5 

mm, apresentando contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes inclusos em 

plagioclásio. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é opacos – plagioclásio – anfibólio – sericita – calcita – clorita. 

A sericita, a clorita e calcita ocorrem como minerais secundários. 
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA IX 

 

LÂMINA – PR 16 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – PR 16, Fazenda do Bareta 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, porfirítica, fanerítica fina a grossa. A rocha 

apresenta elevado grau de alteração, com mineralogia principal formada por plagioclásio, 

anfibólio e piroxênio que alteram para sericita e calcita, além destes minerais opacos e 

biotita estão presentes.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente subédricos, ocasionalmente 

euédricos e anédricos, os pórfiros se apresentam em formas de ripas, o tamanho varia 

entre 0,4 e 3,0, com pórfiros de até 7,0mm. Geminação albita bem desenvolvida, 

ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos são retos, curvos ou reentrantes com 

anfibólios, piroxênios e sericita, entre si fazem contatos retos e interlobados. Ocorre 

sofrendo processos de alteração para calcita, que também aparece preenchendo suas 

fraturas, ocorre também incluso em anfibólio e piroxênio.  

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de castanho a verde claro, são anédricos e 

ocasionalmente subédricos, o tamanho varia entre e 0,5 e 3,0 mm, a clivagem pode ser 

observada em diversos cristais. Os contatos são curvos a serrilhados com plagioclásio, 

com bordas nestes contatos alteradas para a calcita, contatos curvos a serrilhados com o 
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mesmo, sericita e com piroxênio. Muitos cristais apresentam-se alterando para clorita, 

apresentas inclusões de plagioclásio. 

Clinopiroxênio 

Os cristais são castanhos esverdeados, anédricos a subédricos, com clivagem bem 

marcada em duas direções em alguns cristais, tamanho variando entre 0,5 e 2,5 mm. Os 

contatos são retos ou curvos com plagioclásio e anfibólio. Apresentam alteração nas 

bordas. 

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com forma alongada e tamanho 

entre 0,3 e 1,2 mm no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio 

e com plagioclásio.  

Biotita 

Mineral com coloração variando entre castanho e marrom claro, subédricos, com tamanho 

no comprimento maior variando entre 0,5 e 2,5 mm. Os contatos são retos a curvos com 

plagioclásio, com anfibólio os contatos são curvos ou serrilhados.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, são anédricas e ocorrem como massas 

microcristalinas em plagioclási, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 0,5 mm, 

com contatos retos e curvos com anfibólio. Ocorrem também como alteração de anfibólio, 

como pontos de diâmetro abaixo de 0,1 mm nos cristais. 

CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – piroxênio - anfibólio – biotita - opacos – sericita 

– calcita. A sericita e calcita ocorrem como minerais secundários, os opacos 

ocasionalmente estão como minerais de alteração.  
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA X 

 

LÂMINA – RSM 1 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Riacho de Santa Maria 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, fanerítica média a grossa. A rocha apresenta 

elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada por 

plagioclásio e anfibólio que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes ocorre 

piroxênio e minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, variando de anédricos a subédricos, os pórfiros se 

apresentam sob a forma de ripas com bordas alteradas para calcita, o tamanho varia entre 

0,4 e 3,0, com pórfiros de até 6,0 mm. Geminação albita e carlsbad bem desenvolvidas, 

ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos estão em sua maioria alterados para calcita, 

sendo predominantemente retos a curvos entre si, retos a serrilhados com clorita, com os 

demais minerais da rocha são curvos ou reentrantes. Este mineral ocorre sofrendo 

processos de alteração para calcita, que também aparece preenchendo suas fraturas, além 

deste as fraturas também são preenchidas por clorita.  

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de castanhos a verdes dependendo do grau de 

alteração, são anédricos e por vezes subédricos, o tamanho predomina entre e 0,7 e 3,5 

mm, a clivagem pode ser observada em diversos cristais. Os contatos são curvos a 
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reentrantes com plagioclásio, com bordas nestes contatos alteradas para calcita. Este 

mineral ocorre parcialmente alterado para clorita, não sendo observados cristais 

totalmente preservados.  

Piroxênio 

Cristais de coloração castanho claro a castanho esverdeado, ocorrendo subédricos, e 

tamanho em torno de 0,5 e 1,0 mm. A clivagem em duas direções, aproximadamente 

ortogonal é observada e a extinção é ortogonal a clivagem. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos e 

ocorrendo anédrico em substituições no anfibólio, o tamanho no comprimento maior 

varia entre 0,1 e 0,6 mm. Os contatos são retos ou serrilhados com plagioclásio, anfibólio 

e entre si. Ocorre como mineral de alteração do anfibólio.  

Sericita  

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, em torno de 0,8 mm no eixo maior. Faz 

contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio e com plagioclásio. Ocorre como 

mineral de alteração do anfibólio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, são anédricos e ocorrem como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais euédricos, por vezes são massas intersticiais (anédricos), com 

tamanho variando entre 0,1 e 1,0 mm. Os contatos são retos e curvos com anfibólio e 

plagioclásio.  
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CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – piroxênio - anfibólio – opacos – sericita – clorita 

– calcita. A sericita, clorita e calcita ocorrem como minerais secundários, os opacos 

ocasionalmente estão como minerais de alteração.  
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FICHA DE DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA XI 

 

LÂMINA – RSM 

ROCHA – Gabro 

NOME DO CORPO – Complexo Gabróico Canindé 

PONTO – Riacho de Santa Maria 

ANALISTA – Fábio Damasceno 

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA 

Rocha, hipidiomórfica, inequigranular, porfirítica, fanerítica fina a grossa. A rocha 

apresenta elevado grau de alteração e fraturamento, com mineralogia principal formada 

por plagioclásio e anfibólio que alteram para sericita, clorita e calcita, além destes ocorre 

piroxênio e minerais opacos.  

DESCRIÇÃO DOS MINERAIS 

Plagioclásio  

Os cristais são incolores em luz plana, predominantemente anédricos e ocasionalmente 

subédricos, os pórfiros se apresentam sob a forma de ripas com bordas alteradas para 

calcita, o tamanho varia entre 0,4 e 3,0, com pórfiros de até 8,0 mm. Geminação albita 

bem desenvolvida, ocasionalmente albita-carlsbad. Os contatos mais claros ocorrem entre 

si, retos a curvos, com os demais minerais da rocha são curvos ou serrilhados, geralmente 

com alterações para calcita. Este mineral ocorre sofrendo processos de alteração para 

calcita, que também aparece preenchendo suas fraturas, além deste as fraturas também 

são preenchidas por clorita.  

Anfibólio  

Os cristais são pleocróicos, variando de verdes a castanho claro, são anédricos e por vezes 

subédricos, o tamanho predomina entre e 0,5 e 3,0 mm, a clivagem pode ser observada 

em diversos cristais. Os contatos são curvos a serrilhados com plagioclásio, com bordas 
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nestes contatos alteradas para calcita. Este mineral ocorre parcialmente alterado para 

clorita, não sendo observados cristais totalmente preservados. 

Piroxênio 

Cristais de coloração castanho esverdeado a castanho amarronzado, ocorrendo 

subédricos, e tamanho em torno de 2,5 mm. A clivagem em duas direções, 

aproximadamente ortogonal é observada e a extinção é ortogonal a clivagem. Os contatos 

são curvos com plagioclásios tendo a presença comum de calcita entre os minerais. As 

bordas ocorrem com coloração mais amarronzada que o núcleo, mostrando variação 

composicional. 

Clorita 

Mineral com coloração variando em tons de verde, com cristais alongados euédricos e 

ocorrendo anédrico em substituições no anfibólio, o tamanho no comprimento maior 

varia entre 0,4 e 2,0 mm. Os contatos são retos ou serrilhados com plagioclásio, anfibólio 

e entre si.  

Sericita 

Mineral incolor, não apresenta pleocroismo, subédricos, com tamanho entre 0,3 e 1,5 mm 

no eixo maior. Faz contatos retos e serrilhados com o mesmo, anfibólio e com 

plagioclásio.  

Calcita 

Apresenta coloração castanho claro, são anédricos e ocorrem como massas 

microcristalinas em plagioclásio, aparecendo sob a forma de alteração deste mineral e 

também preenchendo fraturas. 

Opacos  

Ocorrem como cristais subédricos a anédricos, com tamanho variando entre 0,1 e 0,5 mm, 

com contatos retos e curvos com anfibólio, por vezes são intersticiais. Ocorrem também 

como alteração de anfibólio, como pontos de diâmetro abaixo de 0,1 mm nos cristais. 
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CONSIDERAÇÕES  

A ordem de cristalização é plagioclásio – piroxênio - anfibólio – opacos – sericita – clorita 

– calcita. A sericita, clorita e calcita ocorrem como minerais secundários, os opacos 

ocasionalmente estão como minerais de alteração 




