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ANÁLISE  PETROGRÁFICA            
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA:4322-CA-01A No. LABORATÓRIO:  

Características Mesoscópicas 
Rocha cinza clara, róseo a esverdeada, mostra textura muito fina, estrutura maciça, recortada 
por vênulas e fraturas. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, sericita e 
hidróxido de ferro..  
Mineralogia / Composição 

Quartzo-50% 
Sericita-45% 
Opaco/óxido de ferro-03% 
Feldspatos (relictos)-02% 
Apatita –tr 

Observações 

Rocha fortemente alterada,mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de quartzo e sericita. O quartzo ocorre em cristais anedrais e 
grãos sub arredondados, alguns são remanescentes de fenocristais exibindo embainhamento 
dado pela corrosão pela matriz. Atingem 0,25cmde comprimento. A sericita ocorre em 
agregados de palhetas, na matriz, associada ao quartzo em cristais e fragmentos menores e 
pseudomorfisando feldspatos tabulares a prismático tabulares, euédricos a anédricos, alguns 
apresentando relictos de geminação carlsbad e polissintética cruzada (plagioclásio/micriclínio). 
Minerais opacos formam agregados microgranulares ou ocorrem dispersos, estão parcialmente 
oxidados. Apatita é observada em raros e minúsculos prismas.   

Rocha 
Tufo de cristais alterado, intensamente sericitizado 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafa 
MAC Set/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-01B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
. Rocha róseo a avermelhada, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e hidróxido de ferro. 
Mineralogia / Composição  

  
Quartzo-55%  
Sericita-20%  
Fragmentos de rochas-20%  
Opacos/óxido de ferro-05%  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 
Observações 
 
Rocha muito alterada, constituída essencialmente por quartzo, sericita, fragmentos de rochas e 
opacos. Quartzo ocorre em cristais anédricos ou fragmentos de cristais, mostra 
embainhamento dado por corrosão pela matriz. A sericita ocorre em agregados, possíveis 
pseudomorfos de fenocristais de feldspatos. Fragmentos de rochas são de vulcânicas ácidas,  
andesito e basalto. Apresentam-se  angulosos a sub arredondados. A matriz é uma mistura de 
quartzo microcristalino, sericita e minerais opacos parcialmente oxidados 
 
 
 
Rocha 
 
Tufo lítico muito alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-04A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.  
Mineralogia / Composição  

Quartzo  
Sericita  
Fragmentos de rochas  
Opacos  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 
Observações 
 
Fragmentos de cristais de quartzo, agregados de sericita, possivelmente pseudimorfos de 
feldspatos e fragmentos de rochas vulcânicas ácidas estão envolvidos por importante processo 
de silicificação. A rocha está toda fragmentada e micrólitos de quartzo ocorrem recristalizados 
em vênulas e microfraturas. Opacos ocorrem oxidados e concentrados em fraturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Tufo lítico silicificado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-05 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
. Rocha cinza esbranquiçada com manchas escuras,mostra textura porfirítica, pórfiros atingem 
1,4cm, em matriz granular média maciça, homogênea. Magnética junto aos minerais 
máficos.Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo. 
Mineralogia / Com e biotita.posição  

Kfeldspato-35%  
Plagioclásio-30%  
Quartzo-15%  
Biotita-03%  
Hornblenda-02%  
Clorita-03%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Carbonato-01% 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura porfirítica com matriz equigranular 
média e estrutura maciça. Pórfiros são de kfeldspato micropertítico, atingem 1,3cm, são 
tabulares e anédricos. O plagioclásio é prismático tabular, euédrico a sub euédrico, está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, seletivamente saussuritizado mais 
intensamente nos núcleos dos cristais, refletindo zonação. O quartzo é anédrico, ocorre 
intersticial aos feldspatos. Minerais máficos ocorrem aglomerados. Biotita é marrom 
avermelhada, está parcialmente cloritizada. Hornblenda é verde pálido, ocorre em cristais 
prismático-tabulares. Titanita aparece em cristais idiomórficos ou em agregados 
microgranulares associados á biotita e ao opaco, este é observado em agregados de 
minúsculos cristais xenomórficos. Fluorita é intersticial aos máficos. Clorita, sericita, epidoto 
microgranular e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Apatita aparece em prismas 
finos ou em secções basais hexagonais ou ovais.  
 
 
 
Rocha 
 
Quartzo Monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Granito Peixoto? 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-10B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura porfirítica com matriz sub fanerítica, estrutura maciça, constituída 
macroscopicamente de minerais máficos e plagioclásio. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-37%  
Epidoto-20%  
Clorita-20%  
Tremolita-10%  
Sericita-05%  
Carbonato-02%  
Biotita-01%  
Quartzo-01%  
Opaco-02% 
Titanita-02% 
 

 

 
Observações 
 
Rocha de composição básica fortemente afetada por processos de alteração hidrotermal – 
epidotização, sericitização, carbonatação, cloritização, tremolitização e enriquecimento em 
quartzo, Mostra textura microporfirítica com matriz sub ofitica remanescente e estrutura maciça. 
O plagioclásio ocorre em microfenocristais prismático tabulares com até 3mm e na matriz é 
ripiforme, sub milimétrico, mostra se geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, 
muito alterado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto microgranular e 
carbonato. Tremolita em feixes de prismas aciculares é intersticial as ripas de plagioclásio. A 
biotita é verde, está fortemente cloritizada. Epidoto ocorre ainda em agregados granulares, 
associados a opacos e a titanita. Clorita ocorre ainda preenchendo microveios. Quartzo forma 
pequenos mosaicos de microcristais poligonizados. 
 
 
 
 
Rocha 
Diabásio microporfirítico alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-11 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza,magnética, mostra textura muito fina e estrutura sub acamadada (So?). Grãos 
maiores (feldspatos) atingem 1,0mm 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20%  
Plagioclásio-20%  
Kfeldspato-25%  
Fragmentos de rochas-20%  
Sericita-03% 
Epidoto-05% 

 

Clorita-04%  
Opaco-03%  
Titanita/leucoxênio-03%  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
 
Tufo lítico de composição riolítica. Constitui-se de fragmentos sub arredondados, alongados, de 
cristais de feldspatos, quartzo e de rochas, dispostos paralelamente, envolvidos por matriz 
muito fina. Os de feldspatos são dominantemente de kfeldspato, invariavelmente pertítico. Os 
de plagioclásio estão geminados e parcialmente saussuritizados. Fragmentos de rochas são de 
basalto, andesito, traquibasalto? Muito bem preservados e de rocha vulcânica a sub vulcânica 
quartzo feldspática. A matriz é quartzo feldspática microcristalina a criptocristalina, está 
sericitizada. Sericita, clorita, epidoto e leucoxênio são produtos de alteração hidrotermal. O 
epidoto mostra por vezes um pleocroísmo de róseo a amarelo, típico da variedade 
manganesífera, tulita. Minerais opacos ocorrem em cristais xenomórficos, por vezes 
associados a titanita e a leucoxênio. Zircão é observado em cristais minúsculos, euédricos, 
zonados. 
 
 
Rocha 
 
Tufo lítico riolítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo colíder 
 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-12A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada. Mostra textura microporfirítica a porfirítica, com matriz muito fina, 
estrutura maciça. Fenocristais são de feldspato, apresentam-se alterados 
 
 
Mineralogia / Composição  

  
Plagioclásio 54% 
Sericita 15% 
Carbonato 10% 
Clorita 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Sílica micro a criptocristalina 05% 
Titanita/leucoxênio 01% 
Apatita tr 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha fortemente alterada por processo hidrotermal, preserva porém textura primária 
microporfirítica com matriz microlítica. Microfenocristais de 1 a 2mm são de plagioclásio, 
ocorrem subeuédricos  a anédricos, estão substituídos/pseudomorfisados por sericita, 
carbonato e clorita. A matriz mostra arranjos de micrólitos ripiformes de plagioclásio, 
igualmente alterados, entremeados por minerais opacos oxidados, sericita e clorita. Sílica 
microcristalina a criptocristalina ocorre intersticial ou preenche microveios. Opacos tabém 
ocorrem em microveios, alguns cristais maiores estão associados a titanita e a leucoxênio. 
Estruturas sub arredondadas são amígdalas. Estão preenchidas por clorita, carbonato e sílica 
microcristalina. 
 
 
 
Rocha 
Andesito alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Ago/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-12B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura microporfirítica com matriz muito fina  
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio 54% 
Sericita 15% 
Carbonato 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Sílica cripto a microcristalina 05% 
Clorita 10% 
Quartzo 01% 
Apatita tr 
Leucoxênio tr 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha muito alterada, porém preserva a textura microporfirítica, com matriz microlítica original. 
Microfenocristais subeuédricos a anédricos, de até 3mm, são de plagioclásio totalmente 
substituído/pseudomorfisado por sericita, clorita e carbonato. Na matriz  microprismas de 
plagioclásio, igualmente alterados, ocorrem em arranjos entremeados por produtos de 
alteração hidrotermal (clorita, carbonato, sercicta), associados a minerais opacos oxidados e 
em parte substituídos nos bordos por leucoxênio. Estruturas subarredondadas são amígdalas 
preenchidas por clorita, carbonato, quartzo microcristalino. 
 
 
 
Rocha 
Andesito (?) muito alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MJTPA alta Floresta CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA CA-12C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura microporfirítica e apresenta estruturas sub a 
centimétricas arredondadas.  
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio 55% 
Sericita 05% 
Carbonato 05% 
Epidoto 05% 
Sílica cripto a microcristalina 10% 
Clorita 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Quartzo 05% 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha fortemente alterada por processo de alteração hidrotermal, preserva porém a textura 
primária microporfirítica com matriz microlítica. Microfenocristais euédricos, de até 3mm de 
tamanho são de plagioclásio totalmente pseudomorfisado por produtos de alteração, 
dominantemente sericita e secundariamente epidoto, clorita, carbonato. A matriz é constituída 
por um arranjo de microcristais prismáticos de plagioclásio, igualmente alterados, envolvidos 
por minerais opacos/óxido de ferro, agregados lamelares de clorita, epidoto e carbonato. 
Observa-se expressiva silicificação, , Estruturas arredondadas que variam entre 0,3 a 1,5cm de 
diâmentro, estão envolvidas por opacos e por sílica criptocristalina, incluem fenocristais de 
plagioclásio, são formados por aglomeração sucessiva de partículas de cinza em uma núvem 
de cinza úmida. Quartzo preenche microfraturas. Outras estruturas subcentimétricas, ovais a 
subarredondadas são amígdalas, estão preenchidas por clorita, carbonato, quartzo. 
 
 
 
Rocha 
Lapilli tufo acrescionário 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-14A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza claro, esverdeado, com manchas verdes escuras, magnética junto aos 
aglomerados de máficos, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e minerais máficos.  
Mineralogia / Composição  

  
Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-24%  
Quartzo-10%  
Biotita-10%  
Hornblenda-10%  
Titanita-05%  
Epidoto-05%  
Clorita-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular média a grossa, 
cristais maiores porfiríticos de plagioclásio com 1,4cm de tamanho, estrutura maciça.. constitui-
se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e minerais máficos. O plagioclásio é 
tabular a prismático, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita carlsbad, zonado e parcialmente saussuritizado. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, por 
vezes micropertítico. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, mostra moderada 
extinção ondulante. Minerais máficos presentes são biotita, hornblenda, biotita é verde, lamelar, 
está em parte cloritizada. Hornblenda é verde a verde azulada, prismática, forma agregados 
associados à biotita. Titanita aprece em agregados de cristais idiomórficos a xenomórficos.Op-
acos xenomórficos, apatita em prismas, secções basais hexagonais ou ovais e zircão euédrico 
a arredondado são os demais minerais acessórios encontrados. Clorita, sericita, carbonato e 
epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
 
 
 
Rocha 
 
Quartzo Monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Não informada 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-14B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha de cor cinza a esverdeada, com manchas vermelhas, mostra textura fina e estrutura 
bandada. Constitui-se macroscopicamente por quartzo, feldspatos e clorita e carbonato.   
Mineralogia / Composição  

Quartzo  
Kfeldspato  
Plagioclásio  
Carbonato 
sericita 
Clorita 
Opaco 

 

Zircão  
  
  
  
  

 
Observações 
Granitóide deformado e modificado por intensa atividade hidrotermal. Feldspatos e quartzo 
ocorrem fragmentados, estirados e intercalados por agregados de sericita, clorita e carbonato. 
Feldspatos estão parcialmente alterados. Minerais opacos estão concentrados em 
microfraturas.. Zircão aparece em cristais euédricos a sub arredondados. 
 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC        SET/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-15A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha de cor cinza com manchas esbranquiçadas, mostra textura granolepidoblástica fina a 
média e estrutura foliada e bandada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e 
biotita.  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40%  
Quartzo-15%  
Biotita-20% 
Kfeldspato-05% 

 

Clorita-05%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Carbonato-02%  
Opaco-05% 
Titanita-03% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição tonalítica, mostra textura granolepidoblástica e estrutura foliada e 
bandada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, biotita e pouco kfeldspato. O 
plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, parcialmente saussuritizado, concentra-se em bandas alternadas por 
agregados de minerais micáceos. Quartzo ocorre em mosaicos de cristais xenomórficos, 
intersticiais ao plagioclásio, mostra extinção ondulante moderada e imbricamento entre si. A 
biotita é marrom a parda, forma agregados lamelares orientados, está parcialmente cloritizada.. 
Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Minerais opacos 
em cristais xenomórficos, ocorrem associados à biotita e a titanita. Apatita em prismas  e zircão 
euédrico, zonado a subarredondado s-ao os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Biotita gnaisse tonalítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-15B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor cinza a rósea, com manchas escuras, esverdeadas, mostra textura 
inequigraqnular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos e biotita..  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-48%  
Quartzo-25% 
Plagioclásio-05% 

 

Sericita-20%  
Biotita-tr  
Muscovita-02%  
Opaco/óxido de ferro-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, muito alterada, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominanatemente de kfeldspato, quartzo, sericita e plagioclásio 
subordinado. O kfeldspato é tabular, xenomórfico em geral pertítico, mostra as geminações 
polisssintética cruzada e carlsbad. Quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais e de 
fragmentos de cristais, imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção 
ondulante. Plagioclásio ocorre quase totalmente pseudomorfisado por palhetas de sericita. 
Biotita é parda, está quase totalmente substituída por muscovita e por sericita. Minerais opacos 
preenchem microfraturas ou ocorrem em raros cristais idiomórficos substituídos por hidróxido 
de ferro vermelho. Zircão é observado em minúsculos grãos ou em cristais sub euédricos. 
 
 
 
Rocha 
Granito sericitizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-16A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
. Rocha de cor verde escura, mostra textura granonematotoblástica média e estrutura maciça. 
Levemente magnética. Constitui-se macroscopicamente de minerais máficos (anfibólios) e 
plagioclásio. 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-29%  
Plagioclásio-05%  
Epidoto-20%  
Clorita-15%  
Sericita-15% 
Tremolita/actinolita-10% 

 

Carbonato-02%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha básica, transformada por intensa alteração hidrotermal. Mostra textura 
nematolepidoblástica fina a média e estrutura maciça. Clorita em agregados lamelares, epidoto 
em arranjos granulares, sericita em aglomerados de palhetas, carbonato, associado à sericita e 
tremolita-actinolita em feixes de prismas aciculares são resultantes da atividade hidrotermal. 
Envolvem cristais prismático tabulares de hornblenda verde. O plagioclásio está quase 
totalmente pseudomorfisado por aglomerados de sericita, associada a epidoto e a carbonato. 
Minerais opacos em cristais xenomórficos e aapatita em grãos ovais ou em secções basais 
hexagonais são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
Metabasito (gabro alterado?) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA- No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde escura, mostra textura nematolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de clorita, sericita, quartzo, carbonato e pirita. 
Mineralogia / Composição  

  
Quartzo-15%  
Sericita-15%  
Tremolita-30%  
Carbonato-20%  
Epidoto10%  
Biotita-03%  
Hornblenda-02%  
Opacos-03% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente – CA-16A muito mais intensamente 
transformada pelo processo de alteração hidrotermal: saussuritização total de plagioclásio, 
carbonatização, sericitização, cloritização e silicificação. Sericita em aglomerados de palhetas, 
clorita em agregados lamelares, epidoto em agregados microgranulares, carbonato em 
aglomerados de cristais romboédricos, tremolita em feixes de prismas aciculares distribuem-se 
em faixas descontínuas e irregulares, paralelas aos veios de quartzo. Hornblenda ocorre em 
poucos cristais tabulares remanescentes, associados à tremolita, biotita aparece em agregados 
lamelares restritos a uma faixa. Quartzo preenche veios e aparece em minúsculos cristais 
intersticiais aos agregados de sericita e epidoto. Minerais opacos ocorrem associados a titanita 
formando agregados microgranulares ou em cristais milimétricos, euédricos, associados aos 
veios de quartzo (pirita)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito (rocha básica alterada) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-17 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.  
Mineralogia / Composição  

  
Kfeldspato-73%  
Quartzo-20%  
Clorita-03%  
Opacos-03%  
Titanita/leucoxênio-01%  
Zircão-tr  
  
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura equigranular grossa, homogênea, maciça. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato e quartzo. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
invariavelmente pertítico, ocorre em média com 3 a 4mm de tamanho, mostra a geminação 
carlsbad. A micropigmentação rosada é dada pela alteração de microinclusões de minerais 
ferruginosos.O quartzo é intersticial ao feldspato, ocorre em cristais xenomórficos, de 2 a 3mm, 
por vezes agregados, mostra extinção ondulante.  Clorita em agregados lamelares é produto 
de alteração hidrotermal, provavelmente substitui biotita pré existente. Minerais opacos são 
xenomórficos, estão parcialmente oxidados, hidróxido de ferro vermelho preenche 
microfraturas. Titanita alterada a leucoxênio está associada aos opacos. O zircão é observado 
em minúsculos cristais euédricos, zonados ou em grãos arredondados. 
 
 
 
Rocha 
Álcali feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-18 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha marrom a avermelhada, mostra textura equigranular grossa, cristais maiores de 
feldspato atingem 1,4cm de tamanho, maciça, homogênea. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e poucos máficos, localmente magnética. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-69%  
Quartzo-20%  
Biotita-tr  
Clorita-03%  
Plagioclásio-02  
Titanita-02%  
Opaco-02%  
Fluorita-01%  
Carbonato-01% 
Epidoto-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Anfibólio sódico (riebeckita)-tr 
 
 

 

 
Observações 
Álcali feldspato granito. Apresenta textura equigranular grossa, homogênea, maciça. Constitui-
se essencialmente de kfeldspato, quartzo e poucos minerais máficos. O kfeldspato é o mineral 
predominante, invariavelmente pertítico, ocorre em cristais tabulares xenomórficos, por vezes 
geminado segundo carlsbad. O quartzo forma agregados de cristais xenomórficos, intersticiais 
ao kfeldspato. Plagioclásio é raro, tabular, sub idiomórfico, mostra as geminações lei da albita e 
albita-carlsbad. A biotita é lamelar, está quase totalmente cloritizada. Anfibólio azul,(provável 
riebeckita) em raros e minúsculos prismas estão associados a biotita e clorita. Titanita em 
cristais idiomórficos a xenomórficos, fluorota, apatita em prismas ou em secções basais ovais, 
zircão euédrico a anédrico, arredondado, zonado e fluorita estão associados aos demais 
máficos e ao opaco, este aparece em cristais xenomórficos, agregados.Carbonato, epidoto e  
clorita sáo produtos de alteração hidrotermal. A coloração rosada dos cristais de kfeldspato é 
dada por micropigmentação resultante da alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. 
 
 
 
Rocha 
Álcali feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-20A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cor róseo a avermelhada, mostra textura fina a média e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-35%  
Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-25%  
Granada-01% 
Biotita-tr 

 

Clorita-02%  
Sericita-04%  
Epidoto-02%  
Opacos-01%  
Titanita/leucoxênio-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, foliada, protomilonítica. Mostra textura 
porfiroclástica, com matriz granoblástica fina. Porfiroclastos são de kfeldspato e de plagioclásio, 
ocorrem estirados e orientados segundo a foliação milonítica, atingem 0,25 cm de tamanho. Os 
de kfeldspato mostram a geminação polissintética cruzada(microclínio). Porfiroclastos de 
plagioclásio são tabulares, estão geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, 
mostram lamelas de geminação deformadas e arqueadas. O quartzo é intersticial aos 
feldspatos, forma mosaicos de sub grãos, ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra 
extinção ondulante. A granada é xenomórfica, aparece em grãqos dispersos. A biotita está 
quase totalmente cloritizada. Epidoto em agregados microgranulares, sericita em palhetas, 
sobre os cristais de plagioclásio ou concentrada em microfraturas e clorita são produtos de 
alteração hidrotermal. Opacos em cristais xenomórficos, associados a titanita, ´parcialmente 
substituída por leucoxênio e zircão em grãos sub arredondados são os minerais acessórios 
encontrados 
 
 
Rocha 
Protomilonito de granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-20B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha de cor avermelhada com manchas verdes escuras, mostra textura fina e estrutura 
foliada e deformada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, clorita e sulfetos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35%  
Quartzo-35%  
Plagioclásio-25%  
Sericita-03%  
Clorita02%  
Carbonato-tr  
Opacos-  
Zircão-tr  
Granada-tr  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, milonitizada. Aglomerados de porfiroclastos de kfeldspato e de 
plagioclásio ocorrem estirados e envolvidos por matriz quartzo feldspática micro cristalina. 
Porfiroclastos de kfeldspato mostram a geminação polissintética, por vezes são pertíticos. Os 
de plagioclásio estão geminados segundo as leis da albita e albita –carlsbad, exibem lamelas 
de geminação deformadas e arquedas. O quartzo ocorre na matriz, forma agregados de 
subgrãos, ora tangenciais, ora imbricados entre si. Clorita em agregados lamelares e sericita 
em palhetas estão concentradas em microfraturas, sericita aparece ainda sobre os cristais de 
plagioclásio. Clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Minerais 
opacos ocorrem xenomórficos ou idiomórficos retangulares ou quadrados –( pirita). A granada 
ocorre em raros e minúsculos cristais idiomórficos, zircão é observado em grãos sub 
arredondados ou em cristais euédricos zonados. 
 
 
 
 
Rocha 
Milonito de granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-20C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde,mostra textura afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
minerais máficos. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40%  
Clorita-40%  
Opacos-05%  
Sílica cripto a microcristalina-10%  
Sericita-03%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações,  
Rocha de composição básica, muito alterada por intensos processos hidrotermais – 
cloritização, saussuritizaação e silicificação. Mostra textura fina e estrutura maciça. Arranjos de 
prismas de plagioclásio sugerem textura sub ofítica remanescente. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, clorita e sílica cripto a microcristalina. O plagioclásio ocorre 
em prismas finos, agregados, geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, 
fortemente saussuritizados e cobertos por finíssimas palhetas de sericita, algum carbonato e 
epidoto microgranular. A clorita ocorre em agregados lamelares, como produto de substituição 
total de biotita pré-existente e ainda em agregados poligonizados, psudomorfos de mineral 
máfico (piroxênio). Sílica cripto a microcrislina ocorre em agregados intersticiais aos prismas de 
plagioclásio ou em agregados fibro radiais nos bordos dos polígonos/pseudomorfos de clorita. 
Minerais opacos são comuns em microfraturas e alinhados nos planos de clivagens dos 
agregados de clorita, estão em parte substituídos por hidróxido de ferro vermelho. Titanita em 
agregados microgranulares e zircão em grãos são os demais acessórios presentes. Clorita, 
sericita, epidoto e sílica cripto a microcristalina são produtos de alteração hidrotermal.   
 
 
 
Rocha 
Rocha básica/diabásio alterado/hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-21A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura fina a média e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, clorita e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-55%  
Sericita-20%  
Clorita-15%  
Muscovita-03%  
Carbonato-05%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
 
Rocha totalmente transformada por processo de alteração hidrotermal. Mostra textura fina a 
média e estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de quartzo, sericita, clorita, carbonato e 
muscovita. Quartzo em agregados de cristais fragmentados, imbricados entre si, com intensa 
extinção ondulante está entremeado por agregados lamelares de clorita, muscovita e de 
palhetas de sericita, associados a carbonato. Mineral opaco em cristais xenomórficos está 
associado a titanita. Apatita em prismas e zircão em cristais euédricos, zonados a anédricos 
são os demais acessórios presentes. Quartzo ocorre ainda em cristais sub idiomórficos 
piramidais, associado a carbonato grosso, preenchendo fratura, 
 
Provável rocha granítica alterada. 
 
 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-22A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza esverdeada, com manchas esbranquiçadas, mostra textura porfiroclástica com 
matriz granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos e clorita.  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-25%  
Quartzo-25% 
Kfeldspato-10% 

 

Biotita-10%  
Clorita-06%  
Epidoto-10%  
Sericita-08%  
Opaco-04%  
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição tonalítica a granodiorítica, milonitizada. Porfiroclastos de plagioclásio e 
de kfeldspato de até 3mm de tamanho ocorrem estirados, cominuídos, estão envolvidos por 
matriz quartzo feldspática, microgranular e por faixas descontínuas de agregados granulares 
de epidoto, lamelares de biotita e de clorita. Porfiroclastos de plagioclásio estão geminados 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad e os de kfeldspato são pertíticos. Quartzo ocorre em 
micro cristais e fragmentos associados aos fragmentos de feldspatos, na matriz. Clorita, 
epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal do plagioclásio. Opacos e titanita 
aparecem estirados junto com os minerais micáceos. Apatita em prismas ou em grãos ovais e 
zircão em grãos sub arredondados são os demais acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
Milonito de tonalito/granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-22B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde escura, mostra textura granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. 
Constitui-se macroscopicamente de clorita, sericita, quartzo e sulfetos. 
Mineralogia / Composição  

Clorita-40%  
Sericita-40%  
Quartzo-15%  
Opacos-05%  
Biotita-tr  
Zircão-tr  
Plagioclásio-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha totalmente transformada por processo de alteração hidrotermal. Mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se essencialmente de clorita, sericita e 
quartzo. Clorita e sericita ocorrem em lamelas e palhetas orientadas. O quartzo é poligonal, 
preenche microfraturas, é intersticial aos agregados de micas ou ocorre em agregados 
lenticularizados, paralelos aos níveis ricos em clorita e sericita. Minerais opacos são 
observados em filmes associados às micas ou em microfraturas onde ocorrem em cristais 
maiores, xenomórficos a subidiomórficos. Biotita é observada em uma lamela inclusa em cristal 
de opaco. Plagioclásio é raro, está geminado e associa-se ao quartzo nos agregados 
lenticularizados. Zircão aparece em grãos xenomórficos. Alguns agregados de sericita sugerem 
tratar-se de pseudomorfos de feldspatos. 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-22D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza esveredeado, mostra textura granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. 
Constitui-se macroscopicamente de clorita, sericita, quartzo e sulfetos. 
Mineralogia / Composição  

Biotita-26%  
Clorita-15%  
Epidoto-10%  
Quartzo-25%  
Sericita-05%  
Plagioclásio-15%  
Kfeldspato?  
Opacos-02%  
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Rocha quartzo feldspática fortemente transformada por processos de alteração hidrotermal: 
biotitização, cloritização, epidotozação.,silicificação. Mostra textura granolepidoblástica fina e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de biotita, clorita, epidoto, quartzo, feldspatos. 
Biotita e clorita ocorrem associadas em agregados lamelares orientados. Epidoto forma 
agregados granulares distribuídos em faixas, quartzo e feldspatos aparecem em cristais 
xenomórficos, os feldspatos parcialmente sericitizados, entremeados aos minerais micáceos e 
agregados de epidoto. Quartzo ocorre ainda em mosaicos de cristais poligonais, preenchendo 
microfraturas. Titanita é um acessórios comum em cristais xenomórficos, em geral agregados. 
Opacos em cristais xenomórficos a idiomórficos, em cubos (pirita) ocorrem dispersos. 
Carbonato é raro. Zircão e apatita são os demais acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-23A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rrocha cinza esbranquiçado, com intercalações cinza escuras, mostra textura 
granolepidoblástica e estrutura foliada e bandada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-30%  
Plagioclásio-40%  
Biotita-10%  
Kfeldspato-10%  
Sericita-02%  
Clorita-03%  
Epidoto-03%  
Opacos-01%  
Titanita->1% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição tonalítica, mostra textura granolepidoblástica média a grossa e estrutura 
foliada e bandada. Bandas refletem uma alternância de concentrações de lamelas de biotita e 
de agregados de quartzo e feldspatos. Plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em 
cristais tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, geminados segundo as leis da albita e 
albita carlsbad. Quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais, entremeados aos cristais 
de plagioclásio. O kfeldspato é xenomórfico, intersticial ao plagioclásio, mostra a geminação 
polissintética cruzada (microclínio). A biotita é lamelar, forma agregados orientados, 
entremeados as bandas predominantemente quartzo feldspáticas. Sericita, clorita e epidoto são 
produtos de alteração hidrotermal. Opacos em cristais xenomórficos ocorrem associados à 
biotita. Titanita microgranular, associada ao opaco, apatita em grãos sub arredondados ou em 
secções basais hexagonais e zircão em grão sub arredondados são os demais minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
Biotita gnaisse tonalítico (migmatito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA- 23B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esbranquiçado com raras manchas pretas, mostra textura inequigranular, 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita.  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-41%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-25%  
Biotita-04%  
Clorita-02%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Titanita-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfiroblástica com matriz granoblástica, média, 
maciça. Porfiroblastos são de kfeldspato, atingem 1,4 cm, são xenomórficos e poiquilíticos, 
incluem plagioclásio, quartzo e biotita, mostram a geminação polissintética cruzada. Na matriz 
o kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, 
poligonizados, é por vezes pertítico ou exibe a geminação polissintética cruzada, típica do 
microclínio. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, parcialmente saussuritizado. O quartzo é intersticial aos feldspatos, está 
fragmentado e mostra extinção ondulante. Minerais máficos estão representado por poucas 
lamelas de biotita, em parte clooritizada. Epidoto ocorre associado à biotita ou é produto de 
saussuritização do plagioclásio, onde ocorre micrgranular. Clorita, sericita e epidoto são 
produtos de alteração hidrotermal. Titanita está associada à biotita. Apatita ocorre em raros e 
minúsculos prismas. 
 
 
Rocha 
Gnaisse de composição granítica/migmatito/leucossoma 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-24 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha de cor avermelhada com manchas verdes, mostra textura porfirítica com matriz 
microgranular, maciça. Pórfiros são de feldspatos e atingem 1,2 cm de tamanho. Demais 
minerais presentes são quartzo e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-26%  
Kfeldspato-27%  
Quartzo-20%  
Clorita-10%  
Epidoto-05%  
Sericita-03%  
Titanita-04%  
Opaco-03%  
Fluorita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz 
equigranular fina e estrutura maciça. Pórfiros de até 1,2cm são de kfeldspato e de plagioclásio. 
O kfeldspato é tabular, anédrico, pertítico e poiquilítico, inclui quartzo e plagioclásio, mostra a 
geminação carlsbad, alguns pórfiros estão manteados por plagioclásio, caracterizando a 
textura rapakivi. Pórfiros de plagioclásio são tabulares, sub euédricos, geminados segundo as 
leis da albita e albita-carlsbad, poiquilíticos, incluem quartzo e plagioclásio da matriz, estão 
parcialmente saussuritizados, alguns são manteados por kfeldspato, em textura anti-rapakivi. 
Na matriz quartzo feldspática, plagioclásio e kfeldspato formam mosaicos de cristais sub 
milimétricos, entremeados por quartzo poligonal. Clorita em agregados lamelares associa-se à 
titanita em substituição total de biotita pré existente. Além da associação com a clorita, titanita 
ocorre ainda em cristais maiores, ora dispersos, ora associados aos opacos. Fluorita ocorre 
associada aos agregados lamelares de clorita. Apatita em prismas, secções basais hexagonais 
ou grãos ovais e zircão euédrico, zonado são os demais minerais acessórios presentes. Clorita, 
sericita, epidoto são produtos de alteração hidrotermal, Epidoto ainda preenche veio de 
espessura milimétrica. K feldspato apresenta micropigmentação dada pela alteração de 
microinclusões de óxido de ferro. 
 
 
Rocha 
Granito pórfiro rapakivi, sub vulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-25 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro, mostra textura porfirítica, com matriz inegranular média a grossa, maciça. 
Pórfiros de feldspatos atingem 3cm (informação de afloramento). Magnética junto aos minerais 
máficos. Constitui-se de feldspatos, quartzo e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35%  
Plagioclásio-33%  
Quartzo-20%  
Biotita-05%  
Clorita-02%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Carbonato-tr  
Opacos-01% 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfirítica com matriz inequigranular 
média a grossa, maciça. Pórfiros são de kfeldspato e de plagioclásio. Os de kfeldspato são 
tabulares, anédricos, micropertíticos, poiquilíticos, incluem plagioclásio, quartzo e biotita, 
mostram a geminação carlsbad. Pórfiros de plagioclásio são tabulares a prismático tabulares, 
euédricos a sub euédricos, estão geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcial 
e seletivamente saussuritizados, reflexo da zonação. Na matriz os feldspatos apresentam as 
mesmas características dos pórfiros, o quartzo é intersticial aos feldspatos, forma agregados 
de cristais xenomórficos, imbricados entre si, mostra extinção ondulante.  A biotita é marrom 
avermelhada a parda, forma agregados lamelares dispersos, está pouco cloritizada. Sericita, 
epidoto e carbonato são produtos de saussuritização do plagioclásio. Opacos em cristais 
xenomórficos a sub idiomórficos, titanita associada à biotita, zircão euédrico, zonado ou em 
grãos e apatita em grãos ovais são os minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Monzogranito pórfiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-26A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro esverdeado com manchas claras, magnética, mostra textura inequigranular 
fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspato, quartzo e 
minerais máficos. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40%  
Quartzo-20%  
Hornblenda-15%  
Biotita-05%  
Carbonato-05%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Opaco-05% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição tonalítica, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura sub 
orientada (foliação milonítica?). Constitui-se de plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita. 
Plagioclásio ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, geminados segundo as leis da albita, 
albita-carlsbad e albita periclínio, por vezes zonado e seletivamente saussuritizado, refletindo a 
zonação. Quartzo ocorre em cristais xenomórficos, intersticiais ao plagioclásio, mostra extinção 
ondulante. Hornblenda é verde, prismático tabular, está orientada, associa-se a biotita em 
agregados lamelares, parcialmente cloritizados. Sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal do plagioclásio. Carbonato ocorre ainda preenchendo microfratura. 
Opacos em cristais xenomórficos a idiomórficos, agregados ou aleatoriamente distribuídos, 
associados a titanita, apatita em prismas ou em grãos, zircão euédrico, zonado são os demais 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
Rocha 
Meta biotita-hornblenda tonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-26B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde escura, mostra textura lepidoblástica muito fina e estrutura foliada. Reage ao 
HCL,diluído. Constitui-se macroscopicamente de clorita e carbonato. 
Mineralogia / Composição  

Biotita-24%  
Sericita-20%  
Carbonato-25%  
Clorita-15%  
Tremolita-15%  
Opacos-01%  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
 
Rocha totalmente transformada por alteração hidrotermal e metamorfismo dinâmico. Mostra 
textura nematolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se essencialmente de biotita, clorita, 
sericita, carbonato e tremolita. A biotita ocorre em agregados lamelares, está alterada a clorita 
e a sericita (fengita), mostra filmes de mineral opaco oxidado nos planos de clivagem. 
Carbonato é intersticial aos agregados micáceos. Tremolita aparece em feixes de prismas. 
Zircão ocorre em raros e minúsculos grãos inclusos em palhetas de biotita.  
 
 
Rocha 
metaultrabásicaFilonito/hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-26C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cinza clara, com filmes estirados verdes escuros de minerais micáceos, mostra textura 
granular fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e 
biotita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-33%  
Plagioclásio-33%  
Quartzo-25%  
Biotita-03%  
Epidoto-01%  
Sericita-01%  
Argilominerais-02%  
Opacos-01%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Clorita-tr 
Apatita-tr 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granoblástica inequigrqnular fina e estrutura  
deformada efoliada. Constitui-se essencialmente de feldspatos, quartzo biotita subordinada. Os 
feldspatos são microclínio e plagioclásio, estão fraturados. Microclinio ocorre em cristais 
xenomórficos, tabulares, mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio, 
pobremente geminado, exibe zonação evidenciada pela saussuritização seletiva, mais intensa 
no núcleo dos cristais. O quartzo, intersticial aos feldspatos, está estirado, fragmentado, mostra 
moderada extinção ondulante. A biotita é marrom avermelhada, ocorre em lamelas orientadas, 
mostra processo inicial de cloritização, associa-se a titanita. Epidoto, sericita, argilominerais e 
carbonato são produtos de saussuritização do plagioclásio. Opaco em cristais xenomórficos ou 
preenchendo microvênulas, parcialmente oxidado, apatita em prismas ou em grãos e zircão 
euédrico, zonado são os demais minerais acessórios presentes.                                                       
 
 
Rocha 
Meta granito fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-01A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas claras e verdes escuras, mostra textura 
equigranular grossa e estrutura maciça, homogênea. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-57%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-05%  
Biotita-02%  
Clorita-05%  
Sericita-03% 
Muscovita-01% 

 

Opaco-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
Fluorita-tr 
Titanita-tr 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Álcali feldspato granito mostrando textura equigranular grossa e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio subordinado. O kfeldspato é pertítico, 
tabular e xenomórfico, mostra a geminação carlsbad, por vezes é poiquilítico, inclui quartzo e 
plagioclásio. O quartzo ocorre em cristais e agregados de cristais xenomórficos, fragmentados 
nos bordos, intersticiais ao feldspato, mostra extinção ondulante. O plagioclásio é observado 
em cristais menores, inclusos no kfeldspato, está parcialmente saussuritizado e geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad. Biotita é verde a parda, ocorre em agregados 
lamelares, quase totalmente cloritizados e muscovitizados. associa-se a opacos, zircão, titanita 
e apatita em agregados de minerais máficos. Clorita, sericita, muscovita e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Fluorita preenche microfraturas ou está associada aos 
agregados lamelares de clorita. Zircão aparece euédrico e zonado. Apatita ocorre em prismas. 
 
 
 
Rocha 
Álcali feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-01B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza a esverdeada, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada e 
deformada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-37%  
Sericita-30%  
Clorita-20%  
Kfeldspato-05%  
Plagioclásio-05%  
Opacos-03%  
Titanita/leucoxênio-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha totalmente transformada por metamorfismo dinâmico, mostra textura porfiroclástica com 
matriz granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. Porfiroclastos são fragmentos de  
kfeldspato pertítico e plagioclásio,  estão estirados. Na matriz predominam quartzo em 
microcristais e framentos de cristais tangenciais entre si, entremeados aaos agregados de 
minerais micáceos orientados de clorita e de sericita. Minerais opacos formam agregados de 
cristais xenomórficos a idiomórficos, cúbicos(pirita), estirados segundo a foliação milonítica. 
Alguns estão parcialmente oxidados e liberal hidróxido de ferro vermelho. Associam também a 
titanita, substituída por leucoxênio. Zircão é raro, euédrico e zonado. 
 
 
 
Rocha 
Ultramilonito (de granitoide?) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-01D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a esverdeada, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura foliada, 
constitui-se macroscopicamente por quartzo, sericita e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-47%  
Sericita-32%  
Clorita-05%  
Carbonato-05%  
Kfeldspato-03% 
Muscovita-03% 

 

Biotita-01%  
Opacos-03%  
Titanita/leucoxênio-01%  
Zircão-tr  

 
Observações 
Provável granitoide totalmente transformado por deformação e alteração hidrotermal, mostra 
textura granolepidoblástica com e estrutura foliada.constitui-se dominanatemente de quartzo, 
sericita, clorita, muscovita. O quartzo ocorre recristalizado, fragmentado e com forte extinção 
ondulante, está envolvido por agregados de palhetas orientadas de sericita, agregados 
lamelares de clorita.. Kfeldspato pertítico é observado em fragmentos de cristais imersos nos 
agregados de minerais micáceos, minerais opacos associam-se a titanita alterada a 
leucoxênio, estão parcialmente oxidados e liberam hidróxido de ferro vermelho. Zircão euédrico 
associa-se aos opacos e agregados de clorita.  
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-02B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cinza a róseo, com manchas esverdeadas, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Quatzo-20%  
Kfeldspato-25%  
Plagioclásio-20%  
Clorita-15%  
Sericita-15%  
Titanita-03%  
Opacos-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
Epidoto-tr 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granolepidoblástica média e estrutura 
deformada e foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. 
Kfeldspato é tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada, alguns cristais 
são pertíticos. O plagioclásio  está parcial a totalmente substituído por sericita, subidiomórfico a 
idiomórfico, mostra-se geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad. Quartzo é 
intersticial aos feldspatos, ocorre estirado, fragmentado, mostra forte extinção ondulante, 
preenche fraturas. Clorita em agregados lamelares, preenche vênulas e microveios, está 
associada a titanita em aglomerados de cristais prismáticos ou em agregados microgranulares 
nos planos de clivagem da clorita, resultado da substituição total de biotita titanífera pré-
existente. Sericita, clorita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Minerais 
opacos xenomórficos a idiomórficos, apatita em prismas e zircão euédrico a arredondado, 
zonado são os demais minerais acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
Meta granito deformado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-02C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas claras, esbranquiçadas e escuras, mostra textura granular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
clorita.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-37%  
Kfeldspato-15%  
Quartzo-20%  
Biotita-10% 
Hornblenda-01% 

 

Epidoto-03%  
Clorita-03%  
Sericita-05%  
Carbonato-01%  
Opaco-02% 
Allanita-01% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, mostra textura granular média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de feldspatos, quartzo, biotita, subordinadamente hornblenda. 
Plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, hipidiomórficos, por vezes 
em grande parte saussuritizados e cobertos por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto 
granular e carbonato. A presenta saussuritização seletiva, reflexo de zonação, está geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad. O kfeldspato é xenomórfico, mostra a geminação 
polissintética cruzada. O quartzo forma agregados de cristais xenomórficos, intersticiais aos 
feldspatos, mostra extinção ondulante e imbricamento entre os sub grãos. A biotita é parda, 
ocorre em lamelas e agregados lamelares parcialmente cloritizados. Epidoto, sericita, 
carbonato são produtos de alteração do plagioclásio. A hornblenda é rara, ocorre em poucos 
cristais prismáticos. Os acessórios são opaco, titanita, allanita, apatita e zircão. Ocorrem em 
cristais idiomórficos a xenomórficos. A allanita está parcialmente metamictizada, associa-se a 
epidoto. O zircão está zonado. 
 
 
 
Rocha 
Biotita granodiorito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-02D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas esbranquiçadas, esverdeadas e escuras, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, clorita e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-41%  
Kfeldspato-20%  
Quartzo-25%  
Biotita-tr  
Clorita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-03%  
Carbonato-02%  
Titanita-01% 
Opaco-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa  e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de feldspatos e quartzo. O plagioclásio é o 
mineral mais abundante, ocorre em cristais tabulares, idiomórficos a xenomórficos, geminados 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, estão parcialmente saussuritizados e cobertos por 
uma mistura de plahetas de sericita, epidoto microgranular e carbonato. O kfeldspato é 
pertítico, tabular, xenomórfico, sub milimétrico, mostra a geminação polissintética cruzada, 
inclui plagioclásio e quartzo. O quartzo forma agregados intersticiais aos feldspatos, mostra 
imbricamento entre sub grãos e forte extinção ondulante. A biotita é parda, ocorre em raras 
lamelas, está quase totalmente cloritizada. Opacos em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais, zircão euédrico, zonado a anédrico titanita 
associada á clorita e allanita zonada, com auréolas de epidoto, parcialmente metamictizada 
são os minerais acessórios encontrados.   
 
 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-02A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cinza, bandada com níveis claros quartzo feldspáticos mais grosseiros, intercalados por 
porções mais finas e mais ricas em máficos – biotita, magnética. Mostra textura 
granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada.  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-26%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-15%  
Biotita-15%  
Epidoto-05%  
Sericita-05%  
Opacos-05%  
Titanita-05%  
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica a sienogranítica, mostra textura granolepidoblástica e estrutura 
foliada e bandada. Constitui-se dominantemente de feldspatos, quartzo e biotita.Em 
quantidades semelhantes, kfeldspato e plagioclásio ocorrem em cristais prismático-tabulares, 
subidiomórficos a xenomórficos. O kfeldspato – microclínio, mostra a geminação polissintética 
cruzada. O plagioclásio, geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, está 
parcialmente saussuritizado. Quartzo é xenomórfioco. Forma agregados de subgrãos 
intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante. Biotita é verde, ocorre em lamelas e 
agregados lamelares, orientados, dispostos em bandas onde quartzo e feldspatos ocorrem em 
cristais menores. Epidoto, sericita são produtos de alteração hidrotermal do plagioclásio. 
Titanita e opacos em agregados ou em cristais idiomórficos a sub idiomórficos, associam-se a 
biotita. Allanita também está associada aos máficos, euédrica e zonada, mostra-se 
parcialmente metamictizada. Apatita em grãos ou em prismas e zircão euédrico a anédrico são 
os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Biotita gnaisse granítico a sienogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-02B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a esverdeada, mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada, 
magnética. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e minerais máficos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-31%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-12%  
Biotita-10%  
Hornblenda-05%  
Epidoto-06%  
Sericita-03%  
Opacos-05%  
Titanita-03% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura granular lepidoblástica fina e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de feldspatos, quartzo, biotita e hornblenda 
subordinada. Feldspatos são tabulares, xenomórficos a subidiomórficos, microclínio mostra a 
geminação polissintética cruzada, o plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad e parcialmente saussuritizado. O kfeldspato é por vezes micropertítico. O 
quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos. Minerais máficos formam aglomerados 
entremeados aos agregados félsicos quartzo feldspáticos: biotita verde em agregados 
lamelares, hornblenda verde, tabular, titanita, epidoto, opacos em cristais xenomórficos a 
subidiomórficos. Apatita em prismas ou cristais arredondados a ovais, zircão euédrico a 
anédrico, allanita, parcialmente metamictizada ocorrem associados aos aglomerados de 
minerais máficos. Epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal.   
 
 
 
Rocha 
Meta quartzo monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL- 03 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha de coloração rósea e verde, mostra textura granular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-80%  
Plagioclásio-05%  
Quartzo-05%  
Biotita-02%  
Clorita-03%  
Sericita-01%  
Opacos-03%  
Titanita/leucoxênio-01%  
Apatita-tr 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura granular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato e subordinadamente de plagioclásio e quartzo. O 
kfeldspato é prismático tabular, euédrico a subeuédrico, ivariavelmente pertítico, o plagioclásio 
é prismático tabular, euédrico, está geminado segundo as leis da albita e Albita-carlsbad. O 
quartzo é anédrico, ocorre em cristais finos, ocupa os espaços intersticiais aos prismas dos 
feldspatos. Nesses espaços ocorrem ainda biotita em agregados lamelares, em sua maior 
parte cloritizada. Além da clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
Minerais opacos, em parte oxidados, ocorrem em cristais idiomórficos a xenomórficos, 
associam-se a titanita e a leucoxênio. Sericita e clorita aparecem ainda preenchendo 
microvênulas e microfraturas nos cristais de feldspatos. A coloração róseo avermelhada 
observada nos feldspatos é dada pela alteração de microinclusões de óxido de ferro. 
 
 
 
 
Rocha 
Quartzo sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Alcalinas Rio Cristalino 
 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
 
PROJETO: Geologia e Metalogenia da 
Província Mineral Juruena teles-Pires 
Aripuanã CENTRO de CUSTO: 4322  
 
AMOSTRA: R –CA 06A 
 
Características Mesoscópicas 
Granito lilás, equigranular, de granulação grossa, isotrópico 
 
 
Mineralogia / Composição  

K-feldspato (microclínio) 55%  
Plagioclásio (oligoclásio)  10%  
Quartzo                35%  Epidoto 
Biotita                 Sericita 
Titanita 
Apatita 
Flourita 
Zircão  
Allanita 
Opacos                 

Clorita 

  
  
  
  

 
Observações 
Rocha holocristalina, equigranular de granulação grossa e isotrópica. A paragênese principal é 
constituída por k-feldspato (ortoclásio) com intercrescimento pertítico, plagioclásio, quartzo 
intersticial e biotita parcialmente cloritizada (mineral máfico). 
Os cristais de plagioclásio euédricos encontram-se sassuritizados com formação de sericita e 
epidoto, o quartzo com extinção ondulante ocorre preenchendo os vazios.  Ocorrem vênulas de 
epidoto preenchendo fraturas nos feldspatos. A paragênese acessória é constituída por titanita, 
apatita, zircão, fluorita, allanita e minerais opacos. Os minerais epidoto, sericita e clorita 
compõem a paragênese de alteração. 
 
 
Rocha 
sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles Pires 
 
Petrógrafa 
                 Agosto de 2015 
 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
 
PROJETO: Geologia e Metalogenia da 
Província Mineral Juruena teles-Pires 
Aripuanã CENTRO de CUSTO: 4322  
 
AMOSTRA: CA 06B 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor cinza esverdeada, equigranular fina. Isótropa. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Plagioclásio (60%), biotita (12%), quartzo (12%), k-feldspato ( 5%) 
titanita (4%), opacos (5%). 
 
Minerais secundários: sericita, clorita e epidoto 
 
Minerais acessórios: apatita 
 
Observações 
Rocha de textura equigranular hipidiomórfica, fina, isótropa, contendo raros fenocristais de 
plagioclásio zonados e de quartzo arredondados 
 
 
Rocha 
Qz  diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Enclave máfico no granito da Suíte Teles Pires 
 
Petrógrafo 
CLA               Agosto de 2015 
 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
 
PROJETO: Geologia e Metalogenia da 
Província Mineral Juruena teles-Pires 
Aripuanã CENTRO de CUSTO: 4322  
 
AMOSTRA: R –CA 07 
 
Características Mesoscópicas 
Granitoide de cor rosa-salmão, inequigranular de granulação grossa 
 
Mineralogia / Composição  

Ortoclasio 51%  
Plagioclásio (albita)  9%  
Quartzo                40%  Epidoto 
Biotita 
 
Opacos                 

Sericita 
Clorita 

Titanita 
Zircão 
 
               

 

  
  
  
  

 
Observações 
Rocha holocristalina, inequigranular de granulação grossa , textura hipidiomórfica, isotrópica, 
com cristais euédricos de plagioclásio (albita) saussuritizados, o ortoclasio possui 
intercrescimento pertítico e intercrescimento gáfico. Os cristais de quartzo (5 mm) estão 
dispostos nos interstícios e na interface dos cristais de k-feldspato, formando sub-grãos com 
extinção ondulante, evidenciando deformação incipiente. 
A biotita titanífera apresenta-se intensamente cloritizada com formação de minerais opacos ao 
longo das clivagens e na interface dos cristais. 
 
 
Rocha 
sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
                 Agosto de 2015 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:CA-09D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com machas cinza claro, mostra textura granoblástica média e estrutura sub 
foliada. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, biotita e hornblenda. 
. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio 36% 
Biotita 20% 
Hornblenda 25% 
Quartzo 10% 
Clorita 03% 
Epidoto 02% 
Sericita 02% 
Carbonato -tr 
Titanita – 02% 
Opacos -tr 
Apatita -tr 
Zircão- tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha de composição quartzo diorítica, mostra textura inegranular nematolepidoblástica média 
e estrutura foliada e bandada. Bandas ricas em plagioclásio e quartzo subordinado estão 
alternadas com as bandas ricas em biotita, hornblenda, epidoto, opacos e titanita. Plagioclásio 
ocorre em cristais prismático tabulares, xenomórficos a subidiomórficos, geminados segundo 
as leis da albita e albita-carlsbad, em parte saussuritizados, orientados O quartzo é 
xenomórfico, intersticial ao plagioclásio. Minerais máficos ocorrem associados. Biotita verde em 
agregados lamelares, parcialmente cloritizada, hornblenda verde tabular, opacos e titanita em 
agregados xenomórficos. Apatita em prismas, secções basais hexagonais ou arredondadas, 
zircão subeuédrico ocorrem associados aos máficos. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal 
 
 
Rocha 
Biotita-hornblenda ortognaisse de composição qz diorítica 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Não informada 
 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA 09A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas cinzentas, claras, Mostra textura granular média e estrutura 
foliada.. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, anfibólio, biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40% 
Hornblenda-20% 
Biotita-20% 
Quartzo-10% 
Clorita-01% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-01% 
Titanita-02% 
Opacos- 03% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição diorítica, mostra textura granular/nematoblástica/lepidoblástica e estrutra 
ffoliada, dada pela disposição suborientada dos agregados lamelares de biotita e dos cristais 
prismáticos tabulares de hornblenda. O plagioclásio ocorre em cristais subidiomórficos, 
tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita-Carlsbad e periclínio. Mostra 
processo inicial de saussuritização. A hornblenda é verde a verde azulada, ocorre em cristais 
tabulares subidiomórficos a xenomórficos. A biotita é verde, forma agregados lamelares 
grosseiramente orientados. Mostra cloritização incipiente. O quartzo forma agregados de 
cristais poligonizados, intersticiais aos feldspatos. Clorita, epidoto, sericita, carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal do plagioclásio e da biotita. Minerais opacos em cristais 
xenomórficos e titanita subidiomórfica a idiomórfica ocorrem associados. A titanita aparece 
ainda nos planos de clivagem da biotita. Apatita em prismas, secções basais hexagonais ou em 
grãos subarredondados e zircão em cristais sueuédricos minúsculos são os demais acessórios 
presentes. 
 
Rocha 
Gnaisse (meta quartzo diorito) 
Unidade Litoestratigráfica 
Não informada 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA 09A No. LABORATÓRIO:  
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas róseas, esbranquiçadas e cinza escuras, Mostra textura 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo e feldspatos.   
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato 41% 
Plagioclásio 25% 
Quartzo 25% 
Epidoto 03% 
Sericita 03% 
Argilominerais 02% 
Clorita 01% 
Opacos-tr 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Veio pegmatóide de composição granítica, mostra textura inequigranular, cristais maiores são 
de kfeldspato, atingem 1,3cm de tamanho e estão rodeados por agregados de quartzo e de 
plagioclásio. O kfeldspato mostra a geminação polissintética cruzada, O plagioclásio está 
geminado segundo as leis da albita, albita-Carlsbad e periclínio, mostra-se parcialmente 
saussuritizado.. O quartzo ocorre em cristais poligonizados, agregados, mostra também 
contatos serrilhados. Em geral quartzo e feldspatos estão fragmentados nos bordos em típica 
textura mortar. Epidoto, sericita, argilominerais e clorita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opacos, apatita, titanita e zircão são acessórios e ocorrem em quantidades mínimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Veio pegmatóide, quartzo feldspático de composição granítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-09C No. LABORATÓRIO:  
Características Mesoscópicas 
Contato entre veio pegmatóide e rocha verde com manchas cinzentas. O veio e quartzo 
feldspático e a rocha é constituída por plagioclásio, biotita e hornblenda. 
Mineralogia / Composição  

Rocha 
Plagioclásio -59%                                                                     
Biotita 20% 
Hornblenda 05% 
Quartzo 10% 
Argilominerais 02% 
Sericita 02% 
Epidoto 01% 
Clorita 01% 
Carbonato-tr 
Opacos-tr 
Apatita-tr 
Titanita- tr 
Zircão-tr 

Veio 
Kfeldspato 38% 
Plagioclásio 25% 
Quartzo 25% 
Biotita -05% 
Sericita -02% 
Epidoto-02% 
Clorita-01% 
Argilominerais-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-tr 
Titanita-tr 
apatita-tr 
Zircão -tr 

  
  
  
  
  
  
  
  

Observações 
Contato entre rocha de composição quartzo diorítica e veio pegmatóide quartzo feldspático. 
A rocha de composição quartzo diorítica está gnaissificada e constitui se plagioclásio em 
cristais tabulares, subidiomórficos, geminados segundo as leis da albita, albita-Carlsbad e 
albita periclínio, biotita verde em agregados lamelares, orientados, deformados, pouco 
cloritizados, associados a cristais tabulares de hornblenda verde. Quartzo ocorre xenomórfico, 
forma agregados de cristais intersticiais aos feldspatos. Argilominerais, epidoto, sericita, 
carbonato e clorita são produtos de alteração hidrotermal de plagioclásio e biotita. Opacos, 
apatita, titanita, zircão são acessórios. 
 
O veio pegmatóide é constituído por quartzo,plagioclásio e kfeldspato em cristais xenomórficos, 
subcentimétricos. Feldspatos estão parcialmente alterados a argilominerais, carbonato, sericita, 
epidoto, motram bordos fragmentados, em típica textura mortar. O quartzo forma agregados de 
cristais poligonizados, ora imbricados, ora tangenciais entre si, com extinção ondulante. A 
biotita é verde, está parcialmente cloritizada e certamente é proveniente da rocha encaixante 
do veio. 
Rocha 
Contato entre gnaisse quartzo diorítico e veio pegmatóide de composição granítica. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Não informada 
Petrógrafa 
MAC        Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:CA-09C-2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor cinza esverdeado, com manchas esbranquiçadas, mostra textura granular média 
e estrutura sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e biotita. . 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio -56% 
Biotita 30% 
Quartzo 05% 
Clorita 03% 
Epidoto 02% 
Sericita -01% 
Carbonato -tr 
Opacos -tr 
Titanita – 03% 
Zircão -tr 
Allanita -tr 
Apatita-tr 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha constituída essencialmente por plagiocásio, biotita e quartzo, este subordinado. O 
plagioclásio é tabular, subidiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita-carlsbad, 
atinge 0,5cm de tamanho, está incipientemente saussuritizado. A biotita é verde, forma 
agregados lamelares, grosseiramente orientados, intersticiais ao plagioclásio, está em parte 
cloritizada. O quartzo ocorre em minúsculos cristais agregados, intersticiais ao feldspato e 
lamelas de biotita. A titanita é acessório relativamente abundante em cristais idiomórficos a 
xenomórficos, invariavelmente associados à biotita. Opacos em raros e minúsculos cristais, 
apatita sub arredondada, zircão em grãos e allanita sempre envolvida por epidoto são os 
demais minerais acessórios presentes. Clorita, sericita, epidoto, carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal da biotita e do plagioclásio. 
 
 
Rocha 
 
Biotita gnaisse de composição diorítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Não informada 
 
Petrógrafa 
MAC       AGOSTO/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:CA-09C-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Contato entre veio pegmatóide e rocha verde com manchas cinzentas. O veio é quartzo 
feldspático e a rocha é constituída por plagioclásio, biotita e hornblenda. 
Mineralogia / Composição  

 Quartzo -40% 
Kfeldspato 38% 
Plagioclásio -15% 
Clorita 05% 
Epidoto 02% 
Sericita 02% 
Titanita 01% 
Carbonato-tr 
Argilominerais -2% 
Opacos – 01% 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Veio quartzo feldspático, pegmatóide, de composição granítica. O quartzo ocorre em cristais 
xenomórficos, imbricados entre si, com extinção ondulante. O kfeldspato ocorre em cristais 
tabulares, xenomórficos, que atingem 2cm de tamanho, mostram a geminação polissintética 
cruzada. O plagioclásio é tabular, xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, mostra-se parcialmente saussuritizado. Localmente bordos dos feldspatos e do 
quartzo encontram-se fragmentados. Clorita ocorre em agregados lamelares orientados 
intersticialmente aos feldspatos. Está impregnada em seus planos de clivagem por mineral 
opaco e provavelmente é produto de substituição de biotita da rocha encaixante, assimilada 
pelo veio. Epidoto, sericita, argilominerais e carbonato são produtos de alteração dos 
feldspatos.  
 
 
 
Rocha 
 
Veio pegmatóide quartzo feldspático de composição granítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Não informada 
 
Petrógrafa 
MAC       AGOSTO/2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-10A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (60%), Microclina (6%), quartzo (20%), clorita secundária 
(9%), titanita (3%), opacos (2%), biotita (1%) 
 
Minerais acessórios:  zircão (tr) 
 
Minerais secundários: Epidoto , clorita, sericita e carbonato 

 
Observações 
Metatonalito foliado com textura porfiroclástica (protomilonítica) onde os porfiroclástos são 
predominantemente de plagioclásio com até 6,0 mm e subordinados de microclina, são 
arredondados a ovalados e contornados por uma matriz fina a média constituída por cristais de 
quartzo com extinção ondulante, subgrãos e recistalizados. Níveis ricos em clorita 
submilimétrica orientadas, produto de alteração da biotita, também ocorrem contornando os 
porfiroclástos, definindo junto com os níveis quartzosos a foliação na rocha. O Plagioclásio está 
bastante saussuritizado, principalmente com alteração para sericita e epidoto. A titanita é 
abundante é ocorre como grandes cristais prismáticos e alongados, orientados com a foliação, 
geralmente alterando-se para opacos.  
 
 
 
Rocha 
 
Bt metatonalito foliado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-10C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Clorita (50%), sericita (15%), quartzo (23%), carbonato (5%), opacos 
(5%), feldspato (2%) 
 
 

 
Observações 
 
Rocha de granulação muito fina, de aspecto milonítico, fortemente foliada, textura 
lepidoblástica, rica em clorita e subordinadamente sericita que ocorrem em lamelas muito finas 
definindo níveis contínuos e orientados, suavemente ondulados, que contornam aglomerados 
fitados (estirados) constituídos por cristais de quartzo muito finos recristalizados. Minerais 
opacos ocorrem como microporfiroblastos subédricos contornados pela foliação, ou como 
cristais muito finos anédricos acompanhando a foliação. Podem ser sulfetos ou óxidos de ferro. 
 
A clorita e sericita são produtos de intensa alteração hidrotermal possivelmente sobre 
granitoide de composição granodiorítica (?) que associada a uma zona de cisalhamento 
transcorrente produziram as feições deformacionais na rocha (xistosidade, recristalizações, 
extinção ondulante, estiramento mineral), tratando-se de uma deformação em nível crustal 
raso, essencialmente rúptil a rúptil-dúctil. As feições dúcteis são devido a presença de fluidos 
hidrotermais 
 
O carbonato parece se sobrepor a textura milonítica/filonítica da rocha indicando ser tardio 
 
Grande parte do quartzo parece ser produto de recristalização intensa do quartzo do granitoide 
original devido ao forte cisalhamento associado aos fluidos hidrotermais. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Milonito ou filonito clorítico hidrotermal 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Granito Santa Helena Antigo 
 
Petrógrafo 
CLA     DATA:15/03/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-12A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada. Mostra textura microporfirítica a porfirítica, com matriz muito fina, 
estrutura maciça. Fenocristais são de feldspato, apresentam-se alterados 
 
 
Mineralogia / Composição  

  
Plagioclásio 54% 
Sericita 15% 
Carbonato 10% 
Clorita 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Sílica micro a criptocristalina 05% 
Titanita/leucoxênio 01% 
Apatita tr 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha fortemente alterada por processo hidrotermal, preserva porém textura primária 
microporfirítica com matriz microlítica. Microfenocristais de 1 a 2mm são de plagioclásio, 
ocorrem subeuédricos  a anédricos, estão substituídos/pseudomorfisados por sericita, 
carbonato e clorita. A matriz mostra arranjos de micrólitos ripiformes de plagioclásio, 
igualmente alterados, entremeados por minerais opacos oxidados, sericita e clorita. Sílica 
microcristalina a criptocristalina ocorre intersticial ou preenche microveios. Opacos tabém 
ocorrem em microveios, alguns cristais maiores estão associados a titanita e a leucoxênio. 
Estruturas sub arredondadas são amígdalas. Estão preenchidas por clorita, carbonato e sílica 
microcristalina. 
 
 
 
Rocha 
Andesito alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Ago/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-12B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura microporfirítica com matriz muito fina  
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio 54% 
Sericita 15% 
Carbonato 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Sílica cripto a microcristalina 05% 
Clorita 10% 
Quartzo 01% 
Apatita tr 
Leucoxênio tr 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha muito alterada, porém preserva a textura microporfirítica, com matriz microlítica original. 
Microfenocristais subeuédricos a anédricos, de até 3mm, são de plagioclásio totalmente 
substituído/pseudomorfisado por sericita, clorita e carbonato. Na matriz  microprismas de 
plagioclásio, igualmente alterados, ocorrem em arranjos entremeados por produtos de 
alteração hidrotermal (clorita, carbonato, sercicta), associados a minerais opacos oxidados e 
em parte substituídos nos bordos por leucoxênio. Estruturas subarredondadas são amígdalas 
preenchidas por clorita, carbonato, quartzo microcristalino. 
 
 
 
Rocha 
Andesito (?) muito alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MJTPA alta Floresta CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA CA-12C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura microporfirítica e apresenta estruturas sub a 
centimétricas arredondadas.  
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio 55% 
Sericita 05% 
Carbonato 05% 
Epidoto 05% 
Sílica cripto a microcristalina 10% 
Clorita 10% 
Opaco/óxido de ferro 05% 
Quartzo 05% 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha fortemente alterada por processo de alteração hidrotermal, preserva porém a textura 
primária microporfirítica com matriz microlítica. Microfenocristais euédricos, de até 3mm de 
tamanho são de plagioclásio totalmente pseudomorfisado por produtos de alteração, 
dominantemente sericita e secundariamente epidoto, clorita, carbonato. A matriz é constituída 
por um arranjo de microcristais prismáticos de plagioclásio, igualmente alterados, envolvidos 
por minerais opacos/óxido de ferro, agregados lamelares de clorita, epidoto e carbonato. 
Observa-se expressiva silicificação, , Estruturas arredondadas que variam entre 0,3 a 1,5cm de 
diâmentro, estão envolvidas por opacos e por sílica criptocristalina, incluem fenocristais de 
plagioclásio, são formados por aglomeração sucessiva de partículas de cinza em uma núvem 
de cinza úmida. Quartzo preenche microfraturas. Outras estruturas subcentimétricas, ovais a 
subarredondadas são amígdalas, estão preenchidas por clorita, carbonato, quartzo. 
 
 
 
Rocha 
Lapilli tufo acrescionário 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte colíder 
 
Petrógrafa 
MAC       Agosto/2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-22D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Quartzo (25%), plagioclásio (20%), Biotita (25%), clorita (10%), 
epidoto (15%), opacos (3%), titanita (2%) 
Acessórios: apatita e zircão 

 
Observações 
 
Rocha de granulação fina, foliada, textura granolepidoblástica constituída por quartzo, 
plagioclásio, biotita, clorita, epidoto, opacos e titanita. O quartzo forma agregados de cristais 
subédricos a anédricos límpidos ou com leve extinção ondulante, enquanto o plagioclásio 
forma cristais sutilmente maiores, anédricos, límpidos ou muscovitizados. Os cristais de epidoto 
são abundantes e variam de massas anédricas e irregulares a cristais subédricos que 
acompanham a estruturação da rocha intimamente associado aos níveis de biotita. A biotita 
forma finas lamelas orientadas, subédricas de pleocroismo marrom esverdeado a amarelo 
pálido, moderada a fortemente cloritizada. Titanita ocorre como cristais subédricos preservando 
forma losangular característica ou como pequenos cristais anédricos associada a opacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Tonalito cisalhado e hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:22/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-26A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (57%), quartzo (18%), hornblenda (10%), biotita (7%), 
opacos (4%), titanita (3%), apatita (1%) 
 
Minerais acessórios:  zircão 
 
Minerais secundários: Epidoto clorita, sericita e carbonato em vênulas e disperso. 

 
Observações 
Bt-hb metatonalito foliado, inequigranular fina a média, textura granoblástica a 
granonematoblástica, onde o quartzo e plagioclásio formam um arranjo em mosaico, produtos 
de intensa recristalização. Raros são os cristais ígneos reliquiares de plagioclásio, tabulares, 
anédricos a subédricos. A hornblenda forma agregados prismáticos subédricos, alongados e 
orientados com a foliação. A biotita forma agregados de finas lamelas orientadas de 
pleocroismo castanho claro a marrom esverdeado, e junto com a hornblenda definem a foliação 
da rocha. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt –hb metatonalito foliado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
AMOSTRA: CA-26E No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (50%), biotita (23%), quartzo (17%), clorita (7%), sericita 
(3%) 
 
Minerais acessórios: apatita, zircão e opacos 

 
Observações 
 
Rocha de granulação fina, foliada, de textura granolepidoblástica e aspecto xistoso, constituída 
por plagioclásio, biotita, quartzo, clorita e sericita. A foliação ou xistosidade é definida por níveis 
de biotita parcialmente cloritizada que se intercalam com níveis ricos em plagioclásio e quartzo 
subordinado em cristais idiomórficos a xenomórficos num arranjo granular hipiomórfico a 
granoblástico. O plagioclásio preserva parcialmente as maclas do tipo albita e estão bastante 
sericitizados. O quartzo é xenomórfico, ocorrendo em aglomerados totalmente recristalizados 
com contatos suturados. Alguns cristais de quartzo estão estirados e com forte extinção 
ondulante. A biotita ocorre em lamelas orientadas bem desenvolvidas parcialmente cloritizadas 
constituindo níveis orientados e sinuosos, com pleocroismo que varia de marrom claro a 
amarelo pálido. 
 
A biotita e clorita são produtos de alteração hidrotermal na rocha de composição tonalítica, que 
associada a uma zona de cisalhamento localizada (neste caso de algumas dezenas de metros) 
produziram as feições deformacionais na rocha (xistosidade, recristalizações, extinção 
ondulante, estiramento mineral), tratando-se de uma deformação essencialmente rúptil a rúptil-
dúctil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Tonalito cisalhado e hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:15/03/2016 
CLA 



Ficha para Descrição Petrográfica   

Projeto: Juruena-Teles Pires-Aripuanã Nº Amostra: LL-005 
Geólogo: Leonardo Lopes Petrógrafo: Leonardo Lopes 
Data: 19/8/15 Tipo Seção: Delgada 

 
01 – Descrição Macroscópica: Cor cinza escura, inequigranular grossa a porfirítica, cristais de até 3 cm, 
estrutura maciça a levemente orientada. 

Descrição Microscópica  
02 – Aspectos Texturais: Possui textura rapakivi, observada conclusivamente só em lâmina delgada. 
Apresenta cristais orientados de biotita com cristais de quartzo que aparentam estar recristalizados. Há 
evidências de deformação subsolidus: bordas de mirmequita em fenocristais de feldspato potássico. Não 
desenvolve uma foliação expressiva, mas é provável que tenha sofrido deformação. 

 
03 – Microestruturas:  

 
04 – Cristalinidade: Holocristalino 05 – Granularidade/Granulação: inequigranular a 

porfirítica localmente 
 

06 – Forma dos Grãos: hipidiomórfica, cristais 
em sua maioria subédricos a anédricos. 

07 – Contatos entre grãos e tipos de borda:  
 

 
08 – Evidências e tipos de recristalização: Alguns ribbons de quartzo (fitas) 

 
09 – Nome da Textura:  

 
10 – Composição Modal Mineralógica Estimada 
Minerais Principais 
(%) 

Aspectos Texturais, hábito, distribuição, zoneamento, geminação, alterações, 
matriz / fenocristais  

Plagioclásio (20-

25%) 

Subédricos a anédricos, levemente alterados e substituídos por sericita. Atingem 
até 2,5 mm e possui contatos interlobados envolto por biotita e com quartzo e 
feldspato potássico. Manteia cristais subédricos a euédricos de microclínio 
(rapakivi) e aparenta ter inclusões de outros cristais de plagioclásio. Pode haver 
duas gerações de plagioclásio, o que explica essas inclusões e a textura rapakivi. 

Feldspato Potássico 
(20-25%) 

Cristais subédricos de até 0,75 cm, manteado por plagioclásio. É em sua maioria 
microclínio, micropertítico. Há localmente alguns cristais menores nas bordas dos 
cristais maiores de microclínio que aparentam ser de recristalização, com 
mirmequita no contato com plagioclásio. 

Quartzo (15-20%) Anédricos, atingindo até 0,2 cm como ribbons (fitas) entre os cristais de FK, com 
biotita fina amoldando-se entre os cristais. Há também cristais anédricos mais finos 
em contato semiplanar com os fenocristais. Aparenta haver deformação no quartzo 
(extinção ondulante?). 

Biotita (5-7%) Pleocroísmo varia de marrom esverdeado escuro a castanho claro. Intersticial entre 
os cristais maiores de microclínio ou como inclusões nesses cristais maiores.  

Muscovita (1%) Intersticial, associada à biotita (provável alteração da bt). Ocorre fina e subédrica, 
alterando levemente os cristais de plagioclásio. 

 



Acessórios / Secundários (%TRAÇO) 
Titanita: provável fase hidrotermal ocorre associada a cristais de biotita. Atinge até 0,25 cm com cristais 
alongados subédricos. 
Apatita: fase precoce, alterada. 
Hornblenda: um único cristal incluso em microclínio, junto com quartzo/plagioclásio?. 0,1 mm 
Epidoto: cristais subarredondados a alongados, intersticiais associados à biotita. 
Zircão: incluso em biotita, com halos pleocróicos. Fase precoce. 

 
12 – Esboço Microcráfico: 5X ou 10X e qualquer aspecto relevante. 

 
Microfenocristal de microclínio manteado por plagioclásio (textura rapakivi), 
com cristais de epídoto resultantes da alteração do plagioclásio. Notar também 

no contato a direita do cristal anédrico de microclínio a presença de mirmequita. 



 
Fotomicrografia mostrando a orientação de finas bandas de biotita, em meio aos 
aos cristais anédricos de quartzo. Há ainda cristais opacos alterados associados a 

biotita. 
 

 

13 – Condições de Cristalização da Rocha: Cristalização lenta em profundidade (plutônica), levemente 
deformada em estado subsolidus 

 
14 – Minerais de Intercrescimento: Mirmequitas (plagioclásio sódico + quartzo vermicular) nas bordas 
de microclínio/plagioclásio 

 
15 – Tipos de Alteração:  

Propilítica 

 

 

 
16 – Minerais de Substituição: Muscovita + titanita + epidoto  

Intensidade Levemente Mineral Plagioclásio  
Biotita 



 
17 – Alteração Hidrotermal:  
Zona de Alteração  Intensidade Alt.  Hierarquiz. Alt.  Mineral Alt.  

 
18 – Classificação da Rocha:  
Gráfico   

Gráfico  
 

 

 
20 – Sequência de Cristalização e Eventos:  

Mineral/Estágio  Magm. Precoce  Magmático  Magm.Tardio  Pós Magm.  Hidrotermal  

Plagioclásio  ---------------    
FK               -----    
Quartzo                             --------    
Biotita                 --------------- ----- - - - - - - -    
Muscovita                 - - - - -  ------------------ 
Titanita                  - - - -  ------------------ 
Apatita --------------------- ---------------    
Hornblenda - - - - - - - - - - -     
Epidoto                   - - - -  ------------------ 
Zircão --------------------- --------------- -----------------   

 
21 – Demais Considerações:Granito mapeado como Nhandu (1850Ma). Provável tipo I, que pode ter tido 
hornblenda (metaluminoso) precoce, que pode ter ocorrido mistura de magmas, evidenciado pelo rapakivi. 
Há veios pegmatoides cortando essas rochas, contendo granada. Possui a mesma paragênese hidrotermal 
que as demais rochas da região, a não ser pela clorita que não se desenvolve alterando a biotita. É muito 
pouco alterada hidrotermalmente. 

 
22 – Protólito: Rocha ígnea. 

 
23 – Classificação da Rocha: Granito rapakivi 

 



Ficha para Descrição Petrográfica   

Projeto: Juruena-Teles Pires-Aripuanã Nº Amostra: LL-004A 
Geólogo: Leonardo Lopes Petrógrafo: Leonardo Lopes 
Data: 21/08/15 Tipo Seção: Delgada 

 
01 – Descrição Macroscópica: Rocha cartografada como Suíte Paranaíta. Textura porfirítica 
predominante, cor cinza claro, predomínio de fenocristais de até 5 cm de feldspato potássico. Há 
plagioclásio, quartzo e biotita, única fase máfica visível a olho nu com porcentagem representativa. (10-
15%). Há uma série de enclaves mais máficos, subarredondados de dimensões centimétricas. 

Descrição Microscópica  
02 – Aspectos Texturais: Foi feita uma seção de uma parte mais fina da rocha. Possui textura granular 
hipidiomórfica, característica de granitos. No macro é predominantemente porfirítica, contudo poucos 
fenocristais foram observados em lâmina. 

 
03 – Microestruturas: Estrutura levemente orientada, cristais de biotita se amoldam por entre os cristais 
maiores de plagioclásio e quartzo, nas porções mais finas (LL-004B) possui algumas evidências de 
deformação subsolidus. 

 
04 – Cristalinidade: holocristalina 05 – Granularidade / Granulação : inequigranular 

grossa a localmente porfirítica. (Lâmina) 
 

06 – Forma dos Grãos: cristais subédricos a 
anédricos, os fenocristais são euédricos, porém 
não foram observados claramente em lâmina. 

07 – Contatos entre grãos e tipos de borda:  
Contatos semiplanares a interlobados evidenciam 
cristalização em equilíbrio, com provável 
realimentação da câmara. 

 
08 – Evidências e tipos de recristalização: Cristais de quartzo parecem ter sofrido baixos estágios de 
recristalização dinâmica. 

 
09 – Nome da Textura:  

 
10 – Composição Modal Mineralógica Estimada 
Minerais Principais 
(%) 

Aspectos Texturais, hábito, distribuição, zoneamento, geminação, alterações, 
matriz / fenocristais  

Plagioclásio (25-

30%) 

Cristais atingem até 0,5 cm, subédricos e com contatos interlobados, com 
geminação Carlsbad e polissintética. Encontram-se levemente alterados, sendo 
localmente substituídos por muscovita (sericita) e epídoto. Há zonamento nessa 
alteração, mostrando um núcleo mais alterado (cálcico) do que a borda. Há também 
ocorrência de zonamento reverso, onde a borda está mais alterada (FOTO), 
evidenciando uma possível realimentação da câmara magmática. 

Quartzo (20-25%) Cristais anédricos que atingem até 0,25 cm, com contatos subplanares e fraca 
extinção ondulante, associados a porções félsicas anédricas amoldadas por biotita. 

Feldspato K (?) Em específico na lâmina da porção mais fina ele ocorre muito pouco, esparsos na 
matriz alguns cristais de ortoclásio. 

Biotita (8-10%) Pleocroísmo varia de castanho esverdeado escuro a castanho claro. Os cristais 
amoldam-se por aglomerados granulares de quartzo e plagioclásio e por entre os 
cristais maiores de plagioclásio. Aparentam uma leve orientação, provavelmente a 



uma deformação subsolidus ou talvez por fluxo magmático. 
Titanita (TR) Fase hidrotermal. Text. Poiquilitica, cristais subédricos a euédricos, manteando 

cristais de biotita. 
 

Acessórios / Secundários  
Epidoto- fase hidrotermal euédrica a subédrica. Ocorre alterando cristais de plag. e manteando 
pseudomorfos de allanita. Apresenta zonamento e chega até 2,0 mm, contém inclusões de biotita. 
Sericita- cristais subédricos a anédricos, finos a grossos alterando núcleos ou bordas mais cálcicas de 
plagioclásio. Associa-se com opacos e biotita. 
Zircão- incluso em biotita, zonado e com halos pleocróicos. 
Opacos- rocha magnética, aparenta possuir magnetita hidrotermal, junto com seritica e epidoto. 
Allanita- euédrica, manteada por epidoto. 
Apatita- fase precoce, euédrica. 

 
12 – Esboço Microcráfico: 5X ou 10X e qualquer aspecto relevante. 

 
Fotomicrografia com visão geral da textura granular hipiomórfica da rocha, cristais subédricos 
de plagioclásio com geminação de Carlsbad com pequenas porções ricas em quartzo e biotita 

manteando esses cristais. Polarizadores cruzados. 



 
Fotomicrografia com um cristal euédrico de plagioclásio no centro com zonamento reverso, 
notar a parte mais alterada (cálcica) na borda. Na parte superior direita é possível observar a 

alteração do plagioclásio, com predomínio de sericita. Polarizadores cruzados. 
 



 
Fotomicrografia mostrando pseudomorfo de allanita manteado por epidoto hidrotermal, com 

inclusões de biotita. Há ainda titanita com inclusões de biotita na parte superior esquerda. Luz plano 
polarizada. 

 

13 – Condições de Cristalização da Rocha: Cristalização lenta, em profundidade e com entrada de outros pulsos na 
câmara magmática (mesma fonte ou mais básicos?) 

 
14 – Minerais de Intercrescimento:  

 
15 – Tipos de Alteração:  

Propilítica (?) 

 

 

 
16 – Minerais de Substituição:  

Intensidade Leve, somente plagioclásio Mineral Sericita 
Epidoto 
Titanita 
Magnetita? 

 
17 – Alteração Hidrotermal:  
Zona de Alteração  Intensidade Alt.  Hierarquiz. Alt.  Mineral Alt.  

 



18 – Classificação da Rocha:  
Gráfico   

Gráfico  
 

 

 
20 – Sequência de Cristalização e Eventos:  

Mineral/Estágio  Magm. Precoce  Magmático  Magm.Tardio  Pós Magm.  Hidrotermal  

Plagioclásio                    --------------- ------------------   
Quartzo           -------- ------------------   
Feldspato K               ----- ------------------   
Biotita          --------- ------------------   
Zircão - - - - ------------- --------------- ------------------   
Apatita - - - - - ------------ --------------- ------------------   
Titanita     ----------------- 
Epidoto     ----------------- 
Sericita     ----------------- 
Opacos 
(Magnetita?) 

- - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - ? 

Allanita - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - ?   
 

21 – Demais Considerações: Granito grosso metaluminoso tipo I, com paragênese hidrotermal: sericita, 
epidoto, titanita e magnetita (?). Há algumas evidências de deformação subsolidus só que nas partes mais 
grossas não é tão impresso. 

 
22 – Protólito: Rocha ígnea (ortoderivado) 

 
23 – Classificação da Rocha: granito (sienogranito?) 

 



Ficha para Descrição Petrográfica   

Projeto: Juruenta-Teles Pires-Aripuanã Nº Amostra: LL-006 
Geólogo: Leonardo Lopes Petrógrafo: Leonardo Lopes 
Data: 03/08/15 Tipo Seção: Delgada 

 
01 – Descrição Macroscópica: Foliada, com um leve bandamento fino de ±0,5 cm, com textura 
granoblástica e cristais recristalizados de feldspato potássico, plagioclásio e quartzo. A fase máfica visível 
é biotita e é submilimétrica. Há um pequeno bolsão quartzo-feldspático (1 cm) que corta a foliação. 

Descrição Microscópica  
02 – Aspectos Texturais: Textura granoblástica predominante 

 
03 – Microestruturas:  

 
04 – Cristalinidade: holocristalina 05 – Granularidade/Granulação: inequigranular 

com cristais de até 0,5 cm 
 

06 – Forma dos Grãos:  07 – Contatos entre grãos e tipos de borda:  
 

 
08 – Evidências e tipos de recristalização: algumas fitas de quartzo alongadas de até 0,2 cm 

 
09 – Nome da Textura:  

 
10 – Composição Modal Mineralógica Estimada 
Minerais Principais 
(%) 

Aspectos Texturais, hábito, distribuição, zoneamento, geminação, alterações, 
matriz / fenocristais  

Plagioclásio (15-20%) Andesina, cristais anédricos a subédricos, estão substituídos por sericita e epidoto e 
está incluso nos cristais maiores de microclínio. 

Feldspato Potássico 
(40%) 

Ortoclásio e microclínio. Anédricos, com algumas faces preservadas. Cristais 
maiores atingem 0,5 cm e há de recristalização de microclínio nas suas bordas. 
Possui mirmequita nas bordas de reação com o plagioclásio, evidenciando 
deformação em estado subsolidus. 

Quartzo (20-25%) Forma fitas alongadas de até 0,2 cm, possui extinção ondulante e possui a maior 
parte de seus contatos interlobados. Anédrico. 

Biotita (5%) Pleocroísmo varia de castanho esverdeado a castanho claro. Aparenta ser 
magmática e sofre cloritização e sericitização. Ocorre associada com titanita, 
clorita e epidoto.  

Muscovita/Sericita 
(5%) 

Aparenta ser uma fase hidrotermal de alteração do plagioclásio e/ou ortoclásio. 
Parece também ser resultado de alteração de biotita, pois ocorre em suas bordas. 

 
Acessórios / Secundários (TRAÇOS) 
Clorita – Poucos cristais, cor verde claro, birrefringência cinza azulada, aparente resultado de alteração da 
biotita. 
Titanita – cristais euédricos a anédricos, com algumas relíquias do seu formato de balão. Provável origem 
hidrotermal, associado a alteração da biotita. 



Epidoto – Manteia cristais de Allanita, associado também à sericita na alteração de plagioclásio. 
Allanita – cristais esparsos com faces preservadas e manteadas por epidoto. 
Opacos – provável ilmenita que é manteada por titanita. 

 
12 – Esboço Microcráfico: 5X ou 10X e qualquer aspecto relevante. 

 
Visão Geral da Lâmina. (Polarizadores Cruzados – 2X): Contatos 

semiplananares de microclínio com algumas inclusões de plagioclásio que 
foram substituídas por sericita. 



 
Cristal de biotita que sofreu cloritização no seu núcleo, com crescimento de 

titanita hidrotermal no plano de clivagem e muscovita em sua borda. 
 

13 – Condições de Cristalização da Rocha:  
 

14 – Minerais de Intercrescimento: Intercrescimento mirmequítico em bordas de cristais de microclínio 
quando esse está em contato com plagioclásio, evidenciando a deformação subsolidus 

 
15 – Tipos de Alteração:  

Propilítica (?) 

 

 

 
16 – Minerais de Substituição: Sericita, epidoto, titanita e clorita. 

Intensidade: Baixa Mineral  

 
17 – Alteração Hidrotermal:  
Zona de Alteração  Intensidade Alt.  Hierarquiz. Alt.  Mineral Alt.  

 
18 – Classificação da Rocha: metagranito 



Gráfico   

Gráfico  
 

 

 
20 – Sequência de Cristalização e Eventos:  

Mineral/Estágio  Magm. Precoce  Magmático  Magm.Tardio  Hidrotermal/Meta
morfismo? 

Plagioclásio --------------------- --------------- ------------------  
Feldspato K.  --------------- ------------------ - - - -  
Quartzo         ---------- ------------------ - - - - - 
Biotita         --------------- ---- - - - - - -  - - - - - - - - -   
Muscovita    ----------------- 
Opacos (Ilm?) -------- - - - - - - -  - - -   
Clorita    ----------------- 
Titanita    ----------------- 
Epidoto    ----------------- 
Allanita  - - - - - - - - -  ------------------  

 
21 – Demais Considerações: Granitoide deformado com feldspato potássico rosado e plagioclásio branco. 
É mapeado como São Pedro, mas sua mineralogia principal e acessória é compatível com os granitoides 
classificados como Juruena (LL-008, por exemplo. Ver descrição) 

 
22 – Protólito: granito metamorfisado 

 
23 – Classificação da Rocha: metagranito 

 



Ficha para Descrição Petrográfica   

Projeto: Juruena-Teles Pires-Aripuanã Nº Amostra: LL-008 
Geólogo: Leonardo Lopes Petrógrafo: Leonardo Lopes 
Data: 04/08/15 Tipo Seção: Delgada 

 
01 – Descrição Macroscópica: Grosseiramente equigranular, isotrópica com cristais que chegam até 0,5 
cm. Grande quantidade de quartzo e feldspato K rosado, plagioclásio é precoce e está saussuritizado. 
Biotita fina intersticial. 

Descrição Microscópica  
02 – Aspectos Texturais: textura granular hipidiomórfica 

 
03 – Microestruturas:  

 
04 – Cristalinidade holocristalina 05 – Granularidade / Granulação : inequigranular 

com cristais maiores de 0,1-0,5 cm em matriz 
félsica fina 

 
06 – Forma dos Grãos: euédricos a subédricos 07 – Contatos entre grãos e tipos de borda:  

 

 
08 – Evidências e tipos de recristalização: 

 
09 – Nome da Textura:  

 
10 – Composição Modal Mineralógica Estimada 
Minerais Principais 
(%) 

Aspectos Texturais, hábito, distribuição, zoneamento, geminação, alterações, 
matriz / fenocristais  

Plagioclásio (30-

35%) 

Oligoclásio. Subédrico a euédrico, com contatos retilíneos com quartzo e 
levemente lobado com ortoclásio. São substituídos por sericita fina e em menor 
quantidade por epidoto nos núcleos mais cálcicos dos cristais. Há uma substituição 
seletiva do núcleo para a borda do cristal, evidenciado um zonamento 
composicional 

Feldspato Potássico 
(30-35) 

Microclínio, anédrico a subédrico. Ortoclásio, maior, anédrico. Contém inclusões 
de biotita, inclusões euédricas de plagioclásio sericitizado. Fase magmática tardia. 
Possui micropertitas. 

Quartzo (30-35%) 
(macro) 

Subarredondados, não foram observados muitos cristais em lâminas, porém na 
macro é possível observar uma grande quantidade. É englobado por feldspato K. 

Biotita (5%) Atinge até 0,5 mm, euédrica e grossa na matriz. Pleocroísmo varia de castanho 
muito claro a castanho esverdeado. Aparenta estar alterado para clorita, já que sua 
coloração em algumas bordas parece ser mais escura. Há cristais com substituição 
de titanita, epidoto e ilmenita. Algumas bordas estão com muscovita também. 

Titanita (2%) Fase hidrotermal acessória, cristais subédricos corroídos ainda com formato de 
balão. Forma alguns prismas euédricos na clivagem da biotita. Manteia cristais de 
opacos, provável ilmenita.  

Epidoto (3%) Cristais finos, euédricos a subédricos. Ocorrem substituindo plagioclásio e 



associado a biotita também. Manteia cristais de allanita. 
Muscovita/Sericita 
(3%) 

Cristais finos (de 0,1mm até submilimétricos), associado a alteração de 
plagioclásio e também pervasivo pela lâmina com cristais euédricos. 

 
Acessórios / Secundários (TRAÇOS) 
Allanita – Esparsos cristais euédricos, com borda de epidoto. 
Rutilo – Microinclusões arredondadas na titanita, quando essa ocorre com opaco. 
Opaco – provável ilmenita, associa-se a titanita 
Clorita – associado com a alteração de biotita, pleocroísmo verde claro a castanho claro. 
Apatita – Fase acessória precoce 

 
12 – Esboço Microcráfico: 5X ou 10X e qualquer aspecto relevante. 

 
Cristal subédrico de plagioclásio, mostrando uma borda mais sódia e um 
núcleo alterado mais cálcico, com epidoto e sericita. Uma das dúvidas 

levantadas é se há apenas uma geração de plagioclásio zonado ou 
evidências de mistura de magmas, como há regionalmente. 10X. 

Polarizadores Cruzados. 



 
Cristal de biotita sendo cloritizado. Com inclusões de ilmenita que está 

manteado por titanita e algumas inclusões finas de rutilo. Tanto o epidoto 
como titanita aparentam ser fases hidrotermais/metamórficas(?) pois estão 
subédricas a euédricas e preservam suas faces. 10X. Luz plano polarizada. 

 

13 – Condições de Cristalização da Rocha:  
 

14 – Minerais de Intercrescimento:  
 

15 – Tipos de Alteração:  

Propilítica 

 

 

 
16 – Minerais de Substituição:  
Sericita, epidoto, titanita 
Intensidade: média Mineral  

 
17 – Alteração Hidrotermal:  



Zona de Alteração  
Propilítica 

Intensidade Alt.  
Média 

Hierarquiz. Alt.  Mineral Alt.  

 
18 – Classificação da Rocha:  
Gráfico   

Gráfico  
 

 

 
20 – Sequência de Cristalização e Eventos:  

Mineral/Estágio  Magm. Precoce  Magmático  Magm.Tardio  Hidrotermal  

Plagioclásio - - - - - - ---------- --------------- ------------------  
Feldspato K                       ---- --------------- ------------------  
Quartzo  --------------- ------------------  
Apatita --------------------- --------------- - - - - -  
Biotita       - - - ---------- --------------- - - - - -   
Titanita   - - - - - - - - - - ----------------- 
Epidoto    ----------------- 
Clorita         -------------- 
Muscovita/Ser    ------------------ 
Allanita  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Rutilo  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Opaco  - - - - - - - - -    

 
21 – Demais Considerações:Granito metaluminoso do tipo I hipersolvus (pertita), alterado 
hidrotermalmente em provável propilitização (sericita, epidoto, titanita, clorita).  

 
22 – Protólito: - 

 
23 – Classificação da Rocha granito 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-06A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Encaixante imediata dos veios de quartzo sulfetados no garimpo do Queiroz - trata-se de rocha 
com aspecto filonítico, de cor verde escura, bastante foliada, rica em clorita e quartzo, cortada 
por veios com material avermelhado, veios e vênulas de quartzo e carbonato. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Clorita (45%), Sericita (25%), Quartzo (20%), Opacos (5%), Carbonato 
(4%). 
 
Minerais acessórios: Epidoto 
 
Minerais secundários: 
 
Observações 
Rocha bastante foliada, com textura lepidoblástica, rica em clorita e sericita em lamelas muito 
finas orientadas, contornando níveis de quartzo fitados e amendoados. Nos níveis quartzosos, 
o quartzo está bastante deformado, com extinção ondulante, subgrãos e recristalizações, com 
cristais maiores (porfiroclastos) contornados ou bordejados por inúmeros novos grãos. Os 
cristais estão estirados e possuem contatos suturados. Os opacos podem formar finos níveis 
acompanhando a foliação da rocha, ou constituem cristais maiores, subédricos a anédricos, 
também orientados. Carbonato ocorre em aglomerados localizados. 
 
Rocha 
Milonito ou filonito sobre granitóide 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Cuiu-Cuiu - hospedeira 
 
Petrógrafo 
Cleber Alves       Set 2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:FS-12A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha acinzentada a rósea, com manchas esbranquiçadas e escuras mostra textura 
inequigranular, pórfiro euédrico de feldspato com 1,9x0,8 cm, em matriz granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se de feldspatos, quartzo e biotita. 
. 
Mineralogia / Composição  

  
Kfeldspato-38% 
Plagioclásio-32% 
Quartzo-20% 
Biotita-01% 
Muscovita-02% 
Clorita-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-tr 
Zircão-tr  
Apatita-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular hipidiomórfica e estrutura 
maciça. Constitui-se deminantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato ocorre 
em cristais tabulares, xenomórficos, mostra as geminações Carlsbad e polissintética cruzada, 
inclui cristais de plagioclásio e é por vezes pertítico. Alguns pórfiros são centimétricos. O 
plagioclásio ocorre em cristais tabulares, sub idiomórficos, alguns geminados segundo as leis 
da albita e albita-carlsbad. Mostra se parcialmente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, 
intersticial aos feldspatos, mostra extinção ondulante e imbricamento entre os cristais e sub 
grãos. Biotita está quase totalmente cloritizada e muscovitizada. Epidoto, sericita, carbonato, 
muscovita e clorita são produtos de alteração hidrotermal. Opacos, parcialmente oxidados e 
titanita ocorrem associados aos agregados de minerais micáceos, apatita em grãos e zircão em 
minúsculos cristais xenomórficos são os minerais acessórios presentes.  
 
Rocha 
Monzogranito 
Unidade Litoestratigráfica 
Granodiorito X1 
 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-12B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura, acinzentada, mostra textura ofítica e estrutura maciça, magnética. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. 
. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-27%  
Clinopiroxênio-10%  
Ortopiroxênio-10%  
Hornblenda-15%  
Clorita-10%  
Tremolita/actinolita-10%  
Sericita-05%  
Epidoto-05%  
Carbonato-tr 
Opacos-05% 
Titanita/leucoxênio-02% 
Biotita-01% 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, transformada por forte alteração hidrotermal, mostra textura sub-
ofítica fina e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, piroxênios, 
anfibólios, clorita e opacos. O plagioclásio é prismático, ripiforme, euédrico, as ripas são sub a 
milimétricas, está em parte a quase totalmente saussuritizado e psedomorfisado por uma 
mistura de palhetas de sericita, epidoto microgranular e carbonato. Mostra-se geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, mostra –se parcialmente envolvido pelos cristais de 
piroxênios. Estes ocorrem em cristais xenomórficos, estão em parte substituídos por 
hornblenda tabular, verde pálido, tremolita/actinolita incolor a verde claro, em feixeas de 
prismas aciculares. Biotita ocorre em poucos agregados lamelares, é marrom avermelhada, 
titanífera, está quase totalmente cloritizada. A clorita (penina) é abundante em agregados de 
lamelas na matriz ou associada à biotita. Epidoto, sericita, carbonato ssssão produtos de 
alteração hidrotermal do plagioclásio. Opacos são esqueletais ou idiomórficos, em geral 
mostram bordos de titanita. Apatita é observada em minúsculos prismas ou em secções basais 
hexagonais.  
 
 
 
Rocha 
Gabro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC        NOV/2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-14 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de cor marrom avermelhada, porfirítica, matriz inequigranular fina a média, 
contendo fenocristais milimétricos de quartzo, k-feldspato e plagioclásio, além de aglomerados 
máficos. Em determinados locais parece estar foliada. Tem aparência subvulcânica.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Plagioclásio (37%), Quartzo (30%), Microclina (25%), Biotita (2%). 
 
Minerais acessórios:  
 
Minerais secundários: Clorita (5%), sericita/muscovita (3%) e epidoto. 
 
Observações 
Rocha granítica com textura porfirítica, matriz de granulação fina constituída por quartzo, 
plagioclásio e microclina num arranjo granular xenomórfico a granoblástico, onde se observa 
em alguns locais forte extinção ondulante, subgrãos e recristalizações dos cristais de quartzo, 
muitos dos quais estirados e com contatos suturados. Os fenocristais são dominantemente de 
plagioclásio os quais estão bastante alterados para sericita/muscovita e epidoto. 
 
Rocha 
Micromonzogranito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Nhandu  ou Teles Pires? 
 
Petrógrafo 
CLA       Set 2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-18 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Granitoide rosado, inequigranular grosso a muito grosso, com fenocristais de k-feldspato e 
plagioclásio de até 2 cm, isótropo, rico em quartzo e pobre em máficos. Ocorrem enclaves 
micrograníticos e intermediários. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Plagioclásio (35%), Quartzo (30%), feldspato alcalino pertítico (30%), 
Biotita (4%), opacos (0,5%). 
 
Minerais acessórios: titanita, zircão e allanita 
 
Minerais secundários: Clorita e sericita 
 
Observações 
Rocha granítica com textura granular hipidiomórfica, inequigranular grossa, isótropa, porfirítica 
contendo fenocristais de k-feldspato e plagioclásio dispersos. Os cristais de plagioclásio estão 
moderadamente sericitizados e os feldspatos alcalinos são pertíticos contendo inclusões de 
pequenos cristais de plagioclásio. Intercrescimento mirmequítico ocorre localmente. Biotita 
ocorre subordinadamente e está bastante cloritizada. 
 
Rocha 
Bt Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
S I Teles Pires 
 
Petrógrafa 
Cleber Alves       Set 2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-19 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Granitoide de cor rosa, equigranular grosso, com fenocristais de k-feldspato de até 2 cm, 
isótropo. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Microclina (37%), Plagioclásio (26%), Quartzo (25%), Hornblenda (5%), 
Biotita (3%), opacos (1%), titanita (0,5%), allanita e apatita (1,0 %). 
 
Minerais acessórios: zircão 
 
Minerais secundários: Clorita, sericita e epidoto 
 
Observações 
Rocha granítica com textura predominante granular hipidiomórfica, inequigranular grossa, 
isótropa, porém com indícios de recristalização estática nos aglomerados de cristais de quartzo 
que no geral são anédricos, com contatos serrilhados, desenvolvendo textura granoblástica, 
além de leve extinção ondulante. Os cristais de plagioclásio e microclina são subédricos de 
hábito tabular. O plagioclásio está bastante sericitizado.enquanto a microclina desenvolve 
intercrescimento pertítico. É rico em titanita, allanita e apatita geralmente associadas ou 
englobadas por cristais de hornblenda. A hornblenda forma agregados de cristais primários 
anédricos a subédricos, bem desenvolvidos. Ocorrem lamelas pequenas e cloritizadas de 
biotita. 
 
Rocha 
Hb Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
S I Matupá 
 
Petrógrafa 
Cleber Alves       Nov2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-23A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza clara com manchas róseas e verdes escuras a pretas, magnética mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e hornblenda. 
Mineralogia / Composição  

  
Kfeldspato-28% 
Plagioclásio-28% 
Quartzo-12% 
Biotita-10% 
Hornblenda-10% 
Clorita-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular grossa, maiores 
cristais de kfeldspato atingem 1,5cm, estrutura maciça. Constitui-se domianatemente de 
kfeldspato, plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
invariavelmente pertítico. O plagioclásio é prismático tabular, sub a idiomórfico, até 0,5cm de 
tamanho. Está geminado segundo albita-carlsbad e zonado, parcialmente saussuritizado, mais 
intensamente nos núcleos mais cálcicos dos cristais, refletindo a zonação. O quartzo é 
intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais, ora imbricados, ora tangenciais entre sí, 
mostra moderada extinção ondulante. Biotita, hornblenda, opacos e titanita ocorrem 
associados. A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares, está parcialmente 
cloritizada. A hornblenda é verde, tabular. Opacos e titanita são xenomórficos a 
subidiomórficos. Epidoto, sericita, carbonato e clorita  são produtos de alteração hidrotermal. 
Apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão em prismas e cristais euédricos, 
zonados e allanita idiomórfica, parcialmente metamictizada, são os demais minerais acessórios 
presentes.  
Rocha 
Quartzo Monzonito 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Pé quente 
Petrógrafa 
MAC       SET/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-29 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.rocha cinza escura com manchas esbranquiçadas, mostra textura inequigranular e 
foliação/bandamento incipiente. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
biotita. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-53% 
Quartzo-20% 
Biotita-20% 
Clorita-02% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opacos-tr 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha de composição tonalítica, mostra textura inegranular/lepidoblástica e incipiente 
bandamento/foliação. Constitui-se dominantemente por plagioclásio, quartzo e biotita. O 
plagioclásio ocorre em cristais tabulares xenomórficos a sub idiomórficos, 0,2 a 0,8 cm de 
comprimento, geminados segundo as leis da albita e albirta-carlsbad, parcialmente 
saussuritizados, dispostos de forma sub orientada paralelamente aos agregados de biotita e de 
quartzo. O quartzo ocorre em cristais e fragmentos/sub grãos xenomórficos, mostra extinção 
ondulante, forma agregados, ora imbricados, ora tangenciais entre si. A biotita é parda a 
marrom, ocorre em agregados lamelares grosseiramente orientados, mostra cloritização 
incipiente. Epidoto em agregados granulares, sericita em palhetas e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal do plagioclásio. Opacos e titanita em agregados xenomórficos, apatita em 
grãos ovais, zircão em prismas e cristais euédricos, allanita euédrica, parcialmente 
metamictizada são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
Biotita gnaisse tonalítico 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo cuiú-Cuiú 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA 4322- FS-37 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha róseo a avermelhada, fracamente magnética, mostra textura inequigranular média a 
grossa, estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e menos de 
5% de biotita.  
Mineralogia / Composição  

  
Kfeldspato-49% 
Plagioclásio-20 
Quartzo-25% 
Biotita-01% 
Clorita 02% 
Sericita -01% 
Opacos-02% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigrqnulqr e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato ocorre em cristais 
tabulares, sub idiomórficos, atingindo 0,8cm de tamanho, por vezes pertítico, mostra as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad. Feldspatos estão 
fraturados e fragmentados, lamelas de geminação do plagioclásio ocorrem arqueadas. O 
quartzo é intersticial aos feldspatos, forma agregados de fragmentos de cristais com forte 
extinção ondulante e imbricamento entre os sub grãos. Biotita é rara, mostra-se quase 
totalmente cloritizada. Sericita ocorre associada á clorita. Opacos, parcialmente oxidados, em 
agregados xenomórficos associam-se á clorita/biotita e a titanita em agregados 
microgranulares. Zircão aparece em minúsculos cristais euédricos, zonados.   
 
 
 
 
Rocha 
Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Granito Novo mundo 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:4322-FS-41B No. LABORATÓRIO:  
Características Mesoscópicas 
.rocha verde escura, magnética, mostra textura porfirítica com matriz fina, fenocristais de 
plagioclásio com 1,3x0,4cm, 1,00x0,7cm estão imersos em matriz fina, constiui-se 
macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos.  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-60% 
Ortopiroxênio/clinopiroxênio-15% 
Biotita-03% 
Hornblenda-03% 
Quartzo-02% 
Kfeldspato-02% 
Clorita-03% 
Sericita-03% 
Epidoto-02% 
carbonato-tr 
uralita-02% 
opacos/magnetita-05% 
apatita-tr 

 

  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 
Observações 
Gabro mostrando textura porfirítica com matriz subofítica e estrutrura maciça. Fenocristais 
tabulares de plagioclásio atingem 1,3x04cm, são euédricos e poiquilíticos, incluem piroxênios 
em cristais vermiformes, opaco anédrico a euédrico, ocorrem geminados segundo as leis da 
albita e albita-carlsbad, zonados, mostram saussuritização seletiva, mais intensa nos núcleos 
dos cristais. Na matriz o plagioclásio é ripiforme, euédrico, está geminado, ocorre parcialmente 
envolvidos por piroxênios em cristais anédricos, Intersticiais ás ripas de plagioclásio ocorrem 
kfeldspato e quartzo intercrescidos graficamente, biotita marrom avermelhada, parcialmente 
cloritizada, hornblenda verde e uralita, provavelmente como produtos de alteração de 
piroxênios. Carbonato, sericita, epidoto, clorita e uralita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opacos em cristais euédricos a anédricos ocorrem na matriz e como inclusões nos fenocristais 
de plagioclásio. Apatita é observada em prismas aciculares ou em secções basais hexagonais. 
Rocha 
Gabro porfirítico 
Unidade Litoestratigráfica 
Rochas básicas 
Petrógrafa 
Mac        Set/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-44 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
. Rocha verde com manchas cinzentas, magnética, mostra textura porfirítica com matriz 
granular fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e 
minerais máficos.  
Mineralogia / Composição  

  
Plagioclásio-52% 
Ortopiroxênio/clinopiroxênio-15% 

 

Hornblenda-03%  
Biotita-02%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-01%  
Kfeldspato-01%  
Quartzo-01% 
Uralita-05% 
Tremolita-10% 
Carbonato-01% 
Opacos/magnetita-03% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Gabro parcialmente alterado por atividade hidrotermal, mostra textura porfirítica com matriz fina 
e estrutura maciça. Fenocristais de plagioclásio de até 1,00x0,6cm são euédricos, poiquilíticos, 
incluem piroxênios e opacos, estão zonados e seletivamente saussuritizados, mais 
intensamente no núcleo dos cristais. Na matriz o plagioclásio é euédrico, ripiforme, atinge 
0,4cm de comprimento, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, forma 
arranjos triangulares. Os cristais de piroxênios são anédricos e intersticiais às ripas de 
plagioclásio, ocorrem parcialmente substituídos por hornblenda verde, tremolita em agregados 
de prismas e uralita. A Biotita é marrom avermelhada, está em parte cloritizada. Kfeldspato 
pertítico é intersticial ao plagioclásio e ocorre intercrescido graficamente com o quartzo. 
Sericita, epidoto microgranular e carbonato são produtos de saussuritização do plagioclásio. 
Clorita, uralita, tremolita são os demais produtos de alteração hidrotermal. A magnetita ocorre 
em cristais euédricos a anédricos, por vezes forma simplectitos com a biotita. Zircão aparece 
em raros e minúsculos cristais euédricos, zonados e apatita em prismas aciculares ou em 
secções basais hexagonais.    
 
 
Rocha 
Gabro porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Rochas básicas 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-45 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cor creme a levemente esverdeada, mostra textura fina a grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo e sericita.. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-40%  
Sericita-56%  
Mica branca (muscovita)-02%  
Opacos-02%  
Zircão-tr  
Leucoxênio-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha granítica totalmente transformada por alteração hidrotermal. Agregados sub a 
centimétricos de cristais e fragmentos de quartzo, imbricados entre si, com forte extinção 
ondulante estão envolvidos por aglomerados de palhetas de sercita, pseudomorfos de 
kfeldspato e de plagioclásio. Alguns pseudomorfos de plagioclásio mostram contornos 
tabulares, idiomórficos e relictos de lamelas de geminação. Mica branca/muscovita ocorre em 
agregados lamelares, associa-se a opacos e resulta de substituição total de biotita pré-
existente. Minerais opacos são xenomórficos, estão estirados e parcialmente oxidados, liberam 
hidróxido de ferro vermelho. Zircão é euédrico e zonado. Leucoxênio associa-se aos opacos e 
ocorre ainda em psudomorfo idiomófico de titanita. 
 
 
 
Rocha 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-48 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rósea a avermelhada com manchas verdes a acinzentadas, magnética, 
mostra textura equigranular média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e minerais máficos.  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-29%  
Quartzo-10%  
Hornblenda-05%  
Biotita-03%  
Clorita-04%  
Sericita-03%  
Epidoto-03%  
Opacos-02% 
Titanita-01% 
Zircão-tr  
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura equigranular média, estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo, hornblenda e biotita. 
O kfeldspato é tabular, anédrico, geralmente micropertítico, por vezes ocorre intercrescido 
graficamente com o quartzo, mostra uma pigmentação marrom avermelhada, dada por 
alteração de microinclusões de óxido de ferro. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, por vezes zonado e 
intensamente saussuritizado e coberto por agregados de palhetas de sericita e epidoto 
microgranular. O quartzo é intersticial aos feldspatos, anédrico, mostra extinção ondulante 
moderada. A hornblenda é verde, tabular, intersticial aos feldspatos, associa-se a biotita e ao 
opaco. A biotita é lamelar, marrom a vermelha, titanífera, está parcialmente cloritizada e 
alterada a titanita em seus planos de clivagem. Minerais opacos são xenomórficos, ocorrem 
dispersos, associam-se a titanita.,Allanita está associada e envolvida por epidoto. Zircão ocorre 
em grãos sub arredondados e apatita em prismas ou secções basais hexagonais. Clorita, 
sericita, epidoto são produtos de alteração hidrotermal.   
 
 
Rocha 
 
Quartzo Monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Teles Pires 
 
Petrógrafa 
MAC       Set/2015 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-12 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha rósea clara com manchas pretas e cinzentas, mostra textura inequigranular fina a 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-31%  
Quartzo-25%  
Biotita-08%  
Clorita-01%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Opacos<01%  
Titanita<01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha quartzo feldspática de composição granítica, mostra textura microporfirítica com matriz 
granular fina. Micropórfiros são de kfeldspato e de plagioclásio, atingem 0,6 cm de tamanho. 
Os de plagioclásio são tabulares, idiomórficos a xenomórficos, estão geminados segundo as 
leis da albita e albita-carlsbad, zonados, parcial e seletivamente saussuritizados. Pórfiros de 
kfeldspatos são tabulares e xenomórficos, são pertíticos e mostram a geminação polissintética 
cruzada, típica do microclínio. Na matriz, os feldspatos apresentam as mesmas características 
descritas nos pórfiros, os cristais são em geral xenomórficos. O quartzo é intersticial aos 
feldspatos, forma pequenos mosaicos de cristais e subgrãos ora tangenciais ora imbricados 
entre si, mostra moderada extinção ondulante. A biotita é verde, forma agregados lamelares 
irregularmente distribuídos, aparece concentrada junto com plagioclásio, em porção da rocha 
de aproximadamente 1cm, mais fina (autólito?), mostra cloritização incipiente. Clorita, epidoto e 
sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opacos e titanita em cristais xenomórficos, 
apatita em grãos ovais, secções basais hexagonais ou em prismas, zircão anédrico e allanita 
anédrica, metamictizada são os minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Biotita monzogranito fino microporfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL- 28 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza clara com manchas verdes a pretas, mostra textura inequigranular 
grossa, maiores cristais são de feldspatos e atingem 1,3cm, maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e biotita, magnética junto aos 
agregados de minerais máficos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-30%  
Quartzo-20%  
Biotita-08%  
Clorita-02%  
Epidoto-03%  
Sericita-03%  
Opacos-02%  
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O 
kfeldspato ocorre em cristais maiores, atingem 1,3cm, são tabulares xenomórficos a 
idiomórficos, pertíticos, mostram a geminação polissintética cruzada, por vezes manteados por 
plagioclásio em textura rapakivi. O plagioclásio é tabular, xenomórfico a subidiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por 
palhetas de sericita e epidoto em microprismas. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de 
criastais intersticiais aos feldaspatos, imbricados entre si, com extinção ondulante. Biotita verde 
ocorre em agregados lamelares, em parte cloritizados. Epidoto, sericita e clorita são produtos 
de alteração hidrotermal. Epidoto ocorre ainda em cristais granulares associados aos demais 
minerais máficos. Opacos em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórficoa, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais a arredondadas, zircão euédrico a anédrico, 
zonado e fluorita associada a biotita e clorita são os minerais acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
Biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-23D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas claras, róseas e escuras, mostra textura inequigranular grossa, 
maciça, magnética. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos (cristais de até 2,0cm), 
quartzo e biotita.   
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-29%  
Quartzo-20%  
Biotita-10%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Clorita<01%  
Carbonato-02%  
Titanita-01% 
Opacos-<01% 
Fluorita<01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfirítica e estrutura maciça. Pórfiros de 
plagioclásio e de kfeldspato são escassos, atingem tamanho centimétrico. Na matriz 
plagioclásio e kfeldspato apresentam as mesmas características observadas nos pórfiros. O 
kfeldspato é tabular xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada e carlsbad. por 
vezes é pertítico. O plagioclásio é prismático a prismático-tabular, idiomórfico a xenomórfico, 
geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, está parcial e seletivamente 
saussuritizado, alguns cristais mostram bordos lípidos albíticos, outros apresentam substituição 
parcial por microclínio em possível processo metassomático pervasivo, seletivo. O quartzo é 
xenomórfico, forma agregados de cristais imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos. A 
biotita é parda, ocorre em agregados lamelares, está incipientemente cloritizada. Epidoto 
granular está associado aos máficos, ocorre ainda em agregados microgranulares associados 
a sericita e a carbonato, como produtos de saussuritização do plagioclásio, o carbonato 
aparece ainda preenchendo microfraturas. Fluorita é observada entre os planos de partição da 
biotita. Titanita idiomórfica a xenomórfica, opacos xenomórficos a idiomórficos, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais ou arredondadas e zircão euédrico, zonado são os 
demais minerais acessórios encontrados. 
 
 
Rocha 
Biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 17 No. LABORATÓRIO:   
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, foliada, com incipiente bandamento, textura granoblástica e 
lepidoblástica. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 28 
Feldspato potássico- 35 
Plagioclásio- 30 
Biotita- 3 
Hornblenda- 5 
Titanita- 1 
Epidoto- tr 
Apatita- tr 
Opacos- tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granoblástica definida pelo arranjo a 120º dos cristais de quartzo+ 
plagioclásio+K-feldspato. Os espaços intergranulares estão preenchidos por um agregado fino 
de cristais quartzo-feldspáticos que também apresentam arranjo granoblástico, indicando 
recristalização/recuperação. 
A hornblenda apresenta-se parcialmente substituída para biotita e titanita, seu pleocroísmo 
evidencia alto conteúdo de titânio. A titanita também é derivada dos opacos, provavelmente 
ilmenita. Metamorfismo de fácies xisto verde superior/anfibolito baixo. 
 
 
 
Rocha 
Hornblenda metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
São Pedro 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-010 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas róseas, esbranquiçadas e pretas, mostra textura inequigranular 
média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
biotita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Plagioclásio-25% 
Quartzo-12% 
Biotita-10% 
Epidoto/zoizita-04% 

 

  
Clorita-01%  
Sericita-02%  
Titanita<01% 
Allanita-tr 
Opaco<01% 
Apatita-tr 

 

Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular hipidiomórfica fina a 
média e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e 
biotita. Kfeldspato é microclínio, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, com até 0,6cm de 
tamanho, mostra a geminação polissintética cruzada, por vezes é poiquilítico, inclui cristais 
menores de plagioclásio, quartzo e biotita. O plagioclásio é prismático-tabular, xenomórfico a 
sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, mostra zonação e 
processo de saussuritização seletiva, mais intenso no centro dos cristais. Aspecto turvo, róseo 
a avermelhado observado nos feldspatos pode ser resultante de metassomatismo potássico 
pervasivo, seletivo, dado pela inclusão de hematita microgranular oxidada. Alguns cristais de 
feldspatos (plagioclásio) também evidenciam este metassomatismo, estão parcialmente 
substituídos por microclínio. Quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos 
de cristais poligonizados. Intercrescimentos gráficos e mirmequíticos são observados. Biotita é 
verde, ocorre em lamelas e agregados lamelares, mostra início de processo de cloritização. 
Além da clorita, epidoto e sericita são também produtos de alteração hidrotermal. Opacos e 
titanita xenomórficos a subidiomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, 
zircão em cristais euédricos e allanita euédrica, zonada, inclusa em epidoto são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Quartzo Monzonito 
Unidade Litoestratigráfica 
Não informada 
Petrógrafa 
MAC       out/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-10B2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde com manchas cinza, mostra textura granular nematolepidoblástica e estrutura 
orientada, magnética. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda e plagioclásio. 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-40%  
Plagioclásio-22%  
Biotita-03%  
Epidoto-15%  
Clorita-10%  
Sericita-05%  
Opacos-03%  
Carbonato-01%  
Titanita/leucoxênio-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematolepidoblástica média e estrutura orientada, 
fortemente alterada por processo hidrotermal. Constitui-se dominantemente de hornblenda, 
plagioclásio, bitotita, clorita, epidoto. A hornblenda é verde, prismático tabular. Plagioclásio é 
tabular, xenomórfico, a sub idiomórfico ou prismático, está geminado segundo as leis da albita, 
albita-carlsbad e albita-periclínio, ocorre intersticial ao anfibólio, está intensamente 
saussuritizado. A biotita aparece em agregados lamelares quase totalmente cloritizada. Clorita, 
epidoto, sericita, carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Minerais opacos em cristais 
xenomórficos, raramente idiomórficos, titanita, em parte alterada a leucoxênio, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
Rocha 
Anfibolito(metabásica) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-10B3 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha verde, mostra textura inequigranular média a grossa, com cristais de anfibólio de até 
2cm, maciça. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio e biotita.  
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-36%  
Plagioclásio-25%  
Biotita-05%  
Epidoto-25% 
 

 

Clorita-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-01%  
Opaco -02% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

  
 
Observações 
Hornblenda microdiorito porfirítico. Constitui-se dominantemente de hornblenda, plagioclásio, 
biotita e epidoto. A hornblenda ocorre em pórfiros centimétricos, (até 1,6cm) poiquilíticos, 
incluem plagioclásio e lamelas de biotita. Plagioclásio- andesina- é ripiforme, euédrico a 
subeuédrico, com, em média 2mm de comprimento, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, forma agregados. Epidoto é abundante em agregados de cristais xenomórficos 
a subidiomórficos, contornam as ripas de plagioclásio. Biotita é marrom a caramelo, forma 
agregados lamelares, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são 
produtos de alteração hidrotermal. Opacos em cristais xenomórficos, zircão em minúsculos 
prismas, apatita em grãos e secções basais hexagonais, titanita xenomórfica são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Hornblenda microdiorito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-11 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas róseas e pretas,mostra textura granular média e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-39% 
Plagioclásio-28% 

 

Quartzo-20%  
Biotita-05%  
Muscovita-02%  
Epidoto-03%  
Clorita-01%  
Sericita-02%  
Opacos-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Ttianita-tr 
Zircão-tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granular média a grossa e estrutura 
maciça. Maiores cristais de feldspatos atingem 0,9cm de comprimento. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. Kfeldspato é tabular 
subidiomórfico a xenomórfico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada 
(microclínio), alguns cristais são micropertíticos. O plagioclásio é prismático tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, zonado, 
parcial e seletivamente saussuritizado, mais intensamente no núcleo dos cristais. Observa-se 
substituição parcial de alguns cristais de plagioclásio e de pertita por microclínio em possível 
processo metassomático potássico pervasivo seletivo. A biotita é verde, lamelar, mostra –se 
parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Epidoto ocorre em agregados granulares, alguns 
cristais apresentam pleocroísmo de amarelo a róseo. Sericita, muscovita, epidoto, clorita são 
produtos de alteração hidrotermal. Opacos xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, 
zircão euédrico a anédrico, allanita euédrica, zonada a anédrica, parcialmente metamictizada e 
apatita em prismas ou em secções basais são os minerais acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-13 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rrocha cinza claro com manchas róseas e pretas, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
Cristais de kfeldspato atingem 1,3com de tamanho. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-31%  
Plagioclásio-30%  
Quartzo-25%  
Biotita-05%  
Epidoto-02% 
Muscovita-03% 

 

Sericita-02%  
Clorita-tr  
Opaco-01%  
Titanita<01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa com 
pórfiros de feldspatos que atingem 1,3cm, estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de 
kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, mostra a 
geminação polissintética cruzada, por vezes é pertítico. Plagioclásio ocorre em cristais 
prismático-tabulares, subidiomórficos a xenomórficos, geminados segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizados, refletindo zonação. Processos de 
microclinização de pertita e de plagioclásio e de albitização sugerem metassomatismo alcalino 
(NA,K) pervasivo, seletivo.O quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais e subgrãos, 
ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra moderada extinção ondulante. Biotita é verde a 
parda, forma agregados lamelares, com início de cloritização e/ou muscovitização. Opacos e 
titanita em agregados de cristais xenomórficos, associam-se à biotita e a epidoto, alguns 
cristais de opaco estão manteados por titanita. Allanita ocorre parcialmente metamictizada e 
associa-se aos demais minerais máficos. Outros acessórios são apatita e zircão em minúsculos 
grãos. Sericita, clorita, muscovita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
 
 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-14 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza claro com manchas cinza escuro a pretas, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça a sub foliada, constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos e biotita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-35%  
Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-20%  
Biotita-07% 
Epidoto-02% 

 

Muscovita-02%  
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opacos-01% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita? 

 

  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica/granodiorítica, mostra textura média e estrutura maciça a sub 
foliada, pouco deformada e recristalizada. Constitui-se dominanatemente de quartzo, 
plagioclásio, kfeldspato e biotita. O quartzo ocorre fragmentado e estirado, forma mosaicos de 
subgrãos intersticiais aos feldspatos, ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra moderada 
extinção ondulante. Plagioclásio é prismático-tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizado, mais 
intensamente no núcleo dos cristais, refletindo zonação, intercrescimento mirmequítico é 
observado. O kfeldspato é xenomórfico, por vezes pertítitco, mostra a geminação polissintética 
cruzada (microclínio).  Microclinização de plagioclásio sugere processo de metassomatismo 
pervasivo, seletivo. A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares sub orientados, 
associa-se a epidoto, opacos e titanita. Epidoto, muscovita, sericita e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal. Apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão em 
grãos arredondados ou cristais euédricos são os demais minerais acessórios presentes. 
Quando incluso na biotita o zircão apresente halos pleocróicos. 
 
 
 
Rocha 
 
Protomilonito de granito/granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-15 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza, levemente róseo com manchas pretas, mostra textura 
inequigranular média a grossa, alguns cristais de feldspatos atingem 0,8cm, e estrutura maciça, 
magnética. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita.  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 

 

Muscovita-02%  
Granada-02%  
Epidoto03%  
Sericita-01%  
Clorita-01% 
Carbonato-tr 

 

Opacos-03%  
Titanita-02%  
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfiroblástica com matriz granoblástica 
e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de feldspatos, quartzo e biotita. Porfiroblastos 
de kfeldspato são tabulares, xenomórficos, subcentimétricos, mostram a geminação 
polissintética cruzada e bordos fragmentados, incluem plagioclásio. Na matriz kfeldspato e 
plagioclásio são xenomórficos, exibem as geminações polissintética cruzada, leis da albita e 
albita-carlsbad. Substituição parcial de plagioclásio por microclínio sugere processo 
metassomático pervasivo, seletivo. Observa-se intercrescimentos pertíticos, anti-pertíticos e 
mirmequíticos. Ocorrem entremeados por quartzo em mosaicos de subgrãos, ora imbricados, 
ora tangenciais entre si, com extinção ondulante. Biotita é verde, forma agregados lamelares 
sub orientados, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada, associa-se a opacos, titanita, 
epidoto, granada e allanita. A granada é metamórfica, ocorre em agregados de cristais 
poiquiloblásticos, incluem quartzo e feldspatos. Opacos em cristais idiomórficos a 
xenomórficos, allanita idiomórfica a xenomórfica, zonada e parcialmente metamictizada, apatita 
em prismas ou secções basais ovais e zircão euédrico a arredondados são os minerais 
acessórios presentes. O zircão quando incluso na biotita apresenta halos pleocróicos. 
Muscovita, epidoto, clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
Simplectitos entre muscovita e quartzo e/ou feldspatos são comuns.   
 
 
Rocha 
Meta monzogranito pórfiroblástico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:4322-LL-16 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas róseas e pretas, magnética, onde se concentram minerais máficos, 
mostra textura porfirítica, pórfiros de feldspatos atingem 1,0cm, matriz granular média, maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e magnetita.,   
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-34% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-06% 

 

Muscovita-02%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Clorita-01% 
Carbonato-tr 

 

Opacos-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Mesma rocha analisada na amostra LL-15, menos deformada e recristalizada. Pórfiros são de 
kfeldspatos, ocorrem tabulares, subidiomórficos a xenomórficos, apresentam as geminações 
carlsbad e polissintética cruzada, são por vezes anti pertíticos. Na matriz ocorrem kfeldspato 
em cristais menores – microclínio, plagioclásio sub idiomórfico a xenomórfico, geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, parcialmente saussuritizado e nos bordos dos 
pórfiros de kfeldspato, aparece em intercrescimentos mirmequíticos com o quartzo. O quartzo 
forma agregados de cristais menores e subgrãos, ora tangenciais, ora imbricados entre si e 
estirados com forte extinção ondulante, biotita parda a verde, em agregados lamelares, com 
início de cloritização, muscovita associada á biotita. Epidoto associa-se aos máficos ou é 
produto de alteração hidrotermal, como clorita, sericita e carbonato. Opacos em cristais 
xenomórficos a subidiomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais ou ovais e zircão euédrico, zonado ou em grãos arredondados são 
os minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
Biotita granito/ monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-16 -1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas róseas e pretas, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granoblástica e estrutura sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
porfiroblastos de kfeldspatos atingem 1,6cm, quartzo e biotita. Levemente magnética junto aos 
agregados de minerais máficos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-37% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 

 

Muscovita-01%  
Epidoto-03%  
Clorita-02% 
Carbonato-tr 

 

Titanita-01%  
Opaco-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-tr  

 
Observações 
Mesma rocha analisada na amostra LL-16, com maior deformação e recristalização. 
Porfiroblastos são de kfeldspato e de plagioclásio, este ocorre tabular, subidiomorfico, zonado 
e parcialmente saussuritizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Meta granito porfiroblástico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-17 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com manchas cinza esbranquiçado e pretas, mostra textura inequigranular 
grossa, porfirítica, com cristais de feldspatos centimétricos, (até 1,4cm), maciça, Além de 
feldspatos constitui-se ainda de quartzo e biotita. Levemente magnética junto aos minerais 
máficos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-22%  
Biotita-08%  
Clorita-02%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Muscovita-01%  
Opacos-<01% 
Titanita <01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Turmalina-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular fina a grossa e estrutura 
sub orientada. Constitui-se essencialmente de kfeldspato, plagioclásio, por vezes porfiríticos, 
quartzo e biotita. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações 
polissintética cruzada e carlsbad. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, intensamente saussuritizado e coberto por uma 
mistura de sericita, epidoto e argilominerais. Microclinização de kfeldspato e de plagioclásio 
sugere metassomatismo pervasivo, seletivo. O quartzo forma agregados de minúsculos cristais 
e sub grãos, intersticiais aos feldspatos, com extinção ondulante, imbricamento ou tangenciais 
entre si. A biotita é verde, ocorre em agregados lamelares, em parte cloritizados, como o 
quartzo intersticiais aos feldspatos e associada aos demais minerais máficos. Muscovita pode 
ser produto de alteração hidrotermal da biotita, aparece associada e impregnada de hidróxido 
de ferro vermelho. Titanita e opacos estão associados, formam agregados de cristais 
xenomórficos. Apatita em cristais prismáticos ou em secções basais hexagonais, zircão 
euédrico e turmalina em raros cristais xenomórficos a euédricos são os demais minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC        OUT/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-19 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com machas esbranquiçadas e pretas, mostra textura porfirítica, pórfiros de 
feldspatos em média de até 1,0cm, estrutura incipientemente foliada. Além dos feldspatos  a 
rocha é constituída por quartzo e biotita.  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-33%  
Plagioclásio-28%  
Quartzo-25%  
Biotita-05%  
Epidoto-03%  
Clorita-03%  
Sericita-02%  
Opacos-tr  
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular/granoblástica 
fina e estrutura sub orientada. Pórfiros são de kfeldspato e de plagioclásio, são tabulares a 
prismático tabulares, xenomórficos a sub idiomórficos, mostram as geminações polissintética 
cruzada, leis da albita e albita-carlsbad, o kfeldspato é por vezes pertítico e ocorre parcialmente 
manteado por plagioclásio, em possível textura rapakivi. Na matriz ocorrem kfeldspato e 
plagioclásio com as mesmas características descritas nos pórfiros, em cristais menores, 
entremeados por quartzo em agregados de sub grãos estirados, imbricados entre si, com forte 
extinção ondulante e biotita verde a pálida em aglomerados lamelares associada a epidoto 
granular, titanita e opaco, parcialmente cloritizada. Allanita metamictizada, apatita em prismas 
ou secções basais ovais e zircão euédrico, zonado são os demais minerais acessórios 
presentes. Clorita, sericita e epidoto microgranular são produtos de alteração hidrotermal.  
 
 
 
 
Rocha 
Meta granito pórfiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-21 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com manchas cinza claro e pretas, mostra textura inequigranular média a grossa 
e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
Levemente magnética 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-41%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-25%  
Biotita-03%  
Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato ocorre 
em cristais tabulares xenomórficos, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada, 
por vezes é pertítico. O plagioclásio é prismático-tabular, subidiomórfico a idiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizado, 
zonado. O quartzo ocorre em cristais xenomórficos agregados, imbricados entre si, com  
moderada extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. Biotita é parda, forma agregados 
lamelares associados a epidoto granular, titanita, opacos e allanita, esta totalmente 
metamictizada. Apatita em prismas ou em secções basais hexagonais ou ovais e zircão 
euédrico, zonado são os demais minerais acessórios presentes.  Epidoto microgranular e 
sericita em palhetas são produtos de alteração hidrotermal do plagioclásio. 
 
 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-22-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cinza esbranquiçado com manchas verdes escuras a pretas, magnética, mostra textura 
porfirítica, cristais de feldspatos atingem 2cm,  com matriz inequigranular média e estrutura 
maciça. constitui-se macroscopicamente de quartzo, kfeldspato, plagioclásio, biotita e anfibólio. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-27%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-25%  
Biotita-06%  
Hornblenda-05%  
Epidoto-06%  
Sericita-03% 
Carbonato-tr 

 

Titanita-02%  
Opaco-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfirítica com matriz inequigranular e 
estrutura maciça. Pórfiros são de feldspatos, kfeldspato e plagioclásio, ocorrem tabulares, 
xenomórficos, mostram as geminações polissintética cruzada, lei da albita, albita-carlsbad e 
albita-periclínio.. O plagioclásio ocorre por vezes em cristais prismático tabulares sub 
idiomórficos, está seletivamente saussuritizado, mais intensamente nos núcleos dos cristais, 
refletindo zonação, alguns cristais mostram uma borda límpida, albítica. Na matriz, além dos 
feldspatos com as mesmas características observadas nos pórfiros, ocorrem quartzo em 
mosaicos de cristais xenomórficos, intersticiais aos feldspatos, imbricados entre si e 
aglomerados de minerais máficos; biotita verde a parda em agregados lamelares, associada a 
hornblenda verde, prismático tabular, epidoto, titanita idiomórfica a xenomórfica. Demais 
minerais acessórios são opacos em cristais xenomórfoicos, apatita em prismas ou em grãos e 
zircão euédrico, zonado. Epidoto microgranular, sericita e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal.  
 
 
Rocha 
Hornblenda biotita monzogranito pórfiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-22B-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura, com textura porfirítica e matriz fina, em contato com porção cinza claro, 
quartzo feldspática grossa. Constitui-se macroscopicamente de feldspato, biotita e epidoto. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-30%  
Biotita-25%  
Epidoto-30%  
Titanita-05%  
Quartzo-10%  
Opacos-tr 
Apatita-tr 

 

Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Provável xenólito no granito da amostra LL-22-1. Apresenta textura típica de metamorfismo 
térmico, maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, biotita, epidoto e quartzo. O 
plagioclásio ocorre em cristais tabuares, por vezes porfiríticos, sub centimétricos, poiquilíticos 
com inclusões de biotita, epidoto e quartzo. Ocorre ainda em agregados de cristais prismático 
tabulares a ripiformes, sub milimétricos. Está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad. Biotita parda em agregados lamelares e epidoto em agregados granulares ocorrem 
irregularmente distribuídos, sobre os cristais de plagioclásio ou intersticiais a eles. Quartzo é 
xenomórfico. Titanita em agregados granulares, opacos xenomórficos, apatita em prismas 
aciculares e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
Quartzo-biotita-epidoto-plagioclásio fels (xenólito em granito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-22B-2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Contato entre rocha verde, homogênea e granito cinza claro. Constitui-se de feldspato, biotita e 
epidoto. A porção granítica é quartzo feldspática grossa com porções de minerais máficos.  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31%  
Quartzo-10%  
Biotita-25%  
Epidoto-30%  
Titanita-03%  
Opaco-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Contato entre Hornblenda-biotita granito (LL-22-1) e xenólito analisado na amostra LL-22B-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Quartzo-biotita-epidoto-plagioclásio fels/hornblenda biotita granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-23E No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro com manchas claras e rosadas, mostra textura porfiroclástica com matriz 
lepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e 
sericita. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-45%  
Sericita-38%  
Kfeldspato-03%  
Plagioclásio-03%  
Muscovita-02%  
Biotita-03%  
Carbonato-02%  
Opacos-02%  
Clorita-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Monzogranito – LL-23D – totalmente transformado por metamorfismo dinâmico, sericitização e 
enriquecimento em quartzo, mostra textura porfiroclástica com matriz nematoblástica e 
estrutura foliada. Constitui-se essencialmente de quartzo e sericita. O quartzo forma lentes 
preenchidas por agregados de cristais e fragmentos de cristais, estirados, imbricados entre si, 
com forte extinção ondulante. A sericita ocorre em agregados de palhetas envolvendo as lentes 
de quartzo, fragmentos de porfiroclastos de kfeldspato e de plagioclásio, lamelas 
remanescentes de biotita parda a verde e agregados lamelares de muscovita e de clorita, 
resultantes de substituição de biotita. Minerais opacos estão associados a agregados de 
titanita, ocorrem estirados. Zircão euédrico, zonado e apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais são os demais minerais acessórios presentes.   
 
 
Rocha 
Ultramilonito de monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-23F No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com manchas verdes e cinza esbranquiçado, mostra textura porfiroclástica e es 
trutura foliada, levemente magnética. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e sericita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-34%  
Plagioclásio-26%  
Quartzo-20% 
Clorita-05% 
Epidoto-05% 

 

Biotita-01%  
Sericita-03% 
Carbonato-02% 

 

Titanita-02%  
Opacos-01%  
Fluorita-02%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Protomilonito de monzogranito – LL-23D- mostra textura porfiroclástica com matriz 
granoblástica e estrutura foliada. Porfiroclastos são de kfeldspato e de plagioclásio, ocorrem 
fragmentados e estirados, o kfeldspato é pertítitco e mostra a geminação polissintética cruzada. 
O plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, parcialmente 
saussuritizado. O quartzo está triturado, estirado, forma agregados estirados, contornando os 
feldspatos, Biotita está quase totalmente cloritizada.Clorita em agregados lamelares, 
carbonato, sericita  e epidoto em agregados granulares ou em microprismas são produtos de 
alteração hidrotermal. Titanita em agregados granulares associa-se a opacos e aos demais 
minerais máficos. Fluorita ocorre associada aos minerais micáceos. apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão euédrico e zonado são os demais minerais acessórios 
presentes. 
 
 
Rocha 
Protomilonito de monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322- No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor creme a avermelhada, mostra textura afanítica e estrutura finamente laminada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e feldspatos?  
Mineralogia / Composição  

Quartzo  
Sericita  
Plagioclásio  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-26A-2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com machas cinza esbranquiçado, verdes e pretas, mostra textura inequigranular 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo 
e biotita. Levemente magnética junto aos máficos. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-25%  
Biotita-03%  
Epidoto-03%  
Sericita-03% 
Clorita-tr 

 

Opacos-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Mesmo rocha analisada na amostra LL-26A -1, mais rica em quartzo e com menor percentual 
de biotita. Como na amostra anterior a coloração róseo a avermelhada do kfeldspato é dada 
por alteração de microinclusões de óxido de ferro. Inclui fragmento de rocha quartzo feldspática 
fina, rica em biotita e opaco, de aproximadamente 1,0cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL-26A-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com manchas cinza esbranquiçado, verdes e pretas, mostra textura 
inequigranular grossa e estrutura maciça, magnética onde se concentram minerais máficos. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspato de até 1,0cm, quartzo e biotita,. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45%  
Plagioclásio-25%  
Quartzo-15%  
Biotita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Clorita-01%  
Opacos-02%  
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominanatemente de kfeldspato, plagioclásio e biotita subordinada. O 
kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação carlsbad. O plagioclásio é 
prismático-tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-
carlsbad e parcialmente saussuritizado e coberto por palhetas de sericita e por minúsculos 
prismas de epidoto. O quartzo forma agregados de cristais xenomórficos, intersticiais aos 
feldspatos. Biotita é parda, ocorre em agregados lamelares dispersos, está parcialmente 
cloritizada, associa-se a opacos, titanita, epidoto granular, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e a zircão euédrico e zonado. 
 
 
Rocha 
Quartzo monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-LL- 27 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rósea com manchas verdes a pretas estiradas, mostra textura 
porfiroclástica e foliação milonítica. Constitui-se macroscopicamente de kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo, biotita e clorita. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-30%  
Biotita-02%  
Clorita-02%  
Epidoto-02%  
Sericita-03%  
Muscovita-03%  
Carbonato<01% 
Opacos<01% 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura porfiroclástica com matriz 
granoblástica fina e estrutura foliada. Porfiroclastis são de kfeldspato e de plagioclásio. 
Ocorrem fragmentados e suborientados. O kfeldspato é pertítico e mostra as geminações 
polissintética cruzada e carlsbad. O plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad e parcialmente saussuritizado. Na matriz ocorrem quartzo em agregados de 
subgrãos alinhados em torno dos porfiroclastos, agregados lamelares de biotita, em parte 
cloritizada e/ou muscovitizada, também dispostos paralelamente aos agregados de quartzo, 
nas faixas mais intensamente milonitizadas. Além de clorita e muscovita, sericita, epidoto e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Minerais opacos estão parcialmente 
oxidados, associam-se a titanita e biotita. Apatita em prismas, secções basais hexagonais a 
ovais e zircão euédrico a anédrico, zonado, são os demais minerais acessórios presentes. A 
coloração róseo a avermelhada do kfeldspato é dada pela alteração de microinclusões de óxido 
de ferro. 
 
 
 
Rocha 
Protomilonito/molonito de rocha granítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
MAC       OUT2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-002 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosa esverdeada. Matriz afanítica com fenocristais de quarto arredondados. Óxidos 
pretos em microfraturas e aglomerados. Riolito ou riodacito pórfiro. No mapa do proj. Alta 
Floresta o local do ponto esta cartografado como Granito Teles-Pires.  
No afloramento é descrita um zona cataclástica e uma foliação de baixo angulo pretérita a esta 
deformação.  
 
Mineralogia / Composição  

Matriz (quartzo+feldspatos) 70 - 80 % 
Fenocristais (Qtz + Kf + Plg) 20 - 30 % 
Quartzo 35-40 % 
Kf 20-30 % 
Plagioclásio 20-30 % 
  
Minerais de Alteração Hidrotermal  
Quartzo  
Sericita  
Carbonato  
Sulfeto  
Óxidos de FeO  

 
Observações 
 
Rocha com matriz afanítica composta por cristais de quartzo finos, subarredondados. Similar a 
uma matriz recristalizada, silicificada. Associado a matriz, de modo pervasivo, existem cristais 
de sericita muito finos. Sericitização pervasiva.  
Fenocristais são de granulação seriada. Os de quartzo são normalmente arredondados com 
bordas de corrosão, por vezes fraturados com quartzo e minerais da alteração hidrotermal 
cristalizando nestas descontinuidades.  
Fenocristais de Kf são normalmente mais angulosos quase que totalmente alterados, com 
aspecto turvo. Na superfície e clivagens deste mineral existe cristais de sericita e carbonato, 
além de um mineral com cor de interferência verde classificado como malaquita.  
Fenocristais de plagioclásio também estão totalmente alterados, saussuritizados e da mesma 
forma com sericita, calcita e malaquita nas clivagens e mesmo na superfície, na forma de 
pequenos aglomerados.  
Sulfeto (provavelmente pirita) ocorre disseminado como pequenos cristais. Esta geralemnte 
envolto por minerais de alteração hidrotermal (sericita + carbonato e óxidos de FeO).  
A coloração das descontinuidades preenchidas por minerais de alteração é avermelhada. 
Associação da sericita com óxidos de FeO.  
 
 
Rocha 
Riodacito Porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       08/09/2015 
 



 
 
Fotos  
 

 



 

 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-003 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática fanerítica média cinza amarelada. Textura granular típica de granito. 
Isotrópico. Amostra coletada em ponto mapeado como da Suíte Intrusiva Paranaíta. Observado 
cristais de muscovita.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo 30-35% 
Plagioclásio 20-25 
Kf 20-25 
Biotita 10 
Muscovita/Sericita 5 
Epidoto 2 
Opacos <1 

 
Observações 
 
Rocha textura granular hipdiomórfica. Granulação seriada. Cristais de quartzo com extinção 
ondulante e contatos muito suturados, por vezes recristalizado. Aspecto de deformação 
incipiente quase formando esteiras de quartzo (qtz ribbons). Rocha com microfraturada.  
Cristais de plagioclásio com geminação polisintética clássica. Por vezes saussuritizados, 
principalmente os cristais de dimensões maiores. Contatos também suturados. 
Na superfície, clivagens e microfraturas ocorrem cristais de sericita/muscovita (provavelmente 
hidrotermal). 
Kf da mesma forma que o plagioclásio também esta deformado, com contatos suturados, que 
torna a morfologia destes cristais tendendo a formas arredondadas. 
Biotita ocorre em aglomerados, com pleucorismo verde oliva a marrom claro. No geral esta 
associada com cristais de epidoto e muscovita. A muscovita e epidoto aparentemente estão 
cristalizando a partir da biotita.  
Como dito a muscovita também ocorre disseminada na superfície e descontinuidades de 
cristais de plagioclásio.  
Epidoto hidrotermal associado aos aglomerados de biotita e disseminado. Pleuclorismo rosa 
(epidoto de manganês, Tulita).  
Opacos devem ser cristais de magnetita. 
 
Textura tipo mortar (contatos imbricados, suturado).  
Observado um local pequeno com textura micrográfica. 
Cristais de quartzo recristalizado, com granulação mais fina entre cristais da matriz. 
 
Rocha 
Metamonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Paranaíta 
 
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       08/09/2015 
 
 
Fotos  



 

 



 

 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-004-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com matriz afanítica marrom escuro com fenocristais ovalados de quartzo e tabulares 
de feldspato branco. Ponto localizado na borda de uma anomalia magnética. 
Cartograficamente, localizado na Suíte Intrusiva Paranaíta próximo do contato com rochas do 
Grupo Colíder.  
 
Mineralogia / Composição  

Matriz 50-60% 
Quartzo/Feldspato  
Fenocristais 20% 
Quartzo 30% 
Kf pertítico 40-50% 
Piroxênio/Anfibólio/Biotita 15-20% 
Minerais de Alteração 15% 
Sericita 50% 
Clorita 40% 
Epidoto 10% 
Opacos 5% 
Magnetita  
Acessórios <1% 
Apatita  
Zircão  

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica e matriz com textura micropoiquilítica (devitrificação da matriz, ver 
fotos com legenda abaixo).  
Fenocristais tendem a formas subarredondados e são de quartzo e Kf pertítico. Estes cristais 
estão orientados denotando uma direção de fluxo magmático e as formas arredondas devem 
ser resultado de retrabalhamento. Bordas de reação com a matriz também é característico.  
Sericita e quartzo cristalizam na superfície e clivagens dos cristais de Kf. 
A matriz micropoiquilítica é formada por quartzo e feldspato sericitizado. Aspecto amorfo quase 
vermicular, micrográfico. Toda esta massa esta tingida por óxidos de Fe.  
Também são identificados nesta rocha fenocristais pseudomórficos de piroxênio (augita ?) 
metassomatizado para hornblenda, biotita, clorita e epidoto. Associado mineral opaco 
(magnetita) que parece ser secundária, também resultado da alteração.  
Biotita e sericita com hábito acicular, fibroso. Clorita ocorre como uma massa, substituindo o 
piroxênio e anfibólio. 
Os fenocristais de hornblenda possuem textura poiquilítica (inclusões de quartzo).  
A textura poiquilítica e o pleuclorismo azulado observado é característica de anfibólio sódio 
(arfvedsonita).  
Os cristais de anfibólio devem ser considerados como magmáticos e não resultado de 
hidrotermalismo. No entanto o anfibólio e a biotita associado aos pseudomórfos de piroxênio 
devem estar relacionados a processos tardi magmáticos.  
 
Rocha Granófiro Riolítico/Riodacítico 
 
Unidade Litoestratigráfica Grupo Colíder 
 
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       09/09/2015 



 
 
 
Fotos  
 

 

 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-012A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática fanerítica média grossa cinza. Textura porfirítica. Fenocristais de Kf 
pertíticos. Denocristais de plagioclásio verde claros, provavelmente sericitizados. O ponto esta 
localizado em local cartografado como Suíte Intrusiva Paranaíta. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo 40% 
Plagioclásio 20-25% 
Kf 10-15% 
Biotita 5-10% 
Titanita 1-2% 
Magnetita <1 
Apatita <1 
Zircão <1 
Minerais de Alteração 5% 
Sericita 70% 
Epidoto 30% 
  

 
Observações 
Rocha com textura granular hipidiomórfica composta basicamente por fenocristais de 
plagioclásio e Kf envoltos por cristais de quartzo e biotita também de granulação média 
grossa. Os fenocristais de plagioclásio estão quase que totalmente saussuritizados (sericita) e 
com epidoto associado a esta alteração. Os contatos entre os cristais são suturados e quartzo 
com extinção ondulante e microfraturamento indicam certo grau de deformação rúptil.   
 
A amostra TD-012B1 é muito similar. Nesta amostra foram identificados cristais 
subidiomórficos de zoizita (epidoto com cor de interferência azul) associado a biotita. 
 
Rocha  
Monzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Paranaíta 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       10/09/2015 
 
 
Fotos  
 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-012B-2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha leucocrática fanerítica fina cor cinza escuro, esverdeado. Disperso alguns fenocristais 
mm de plagioclásio sericitizados.  
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo 30-40% 
Plagioclásio 20-35% 
Biotita 10-15% 
Titanita 1-5% 
Magnetita 1-5% 
Apatita e Zircão  
Minerais de Alteração 10-20% 
Sericita 60-70% 
Epidoto 20-30% 

 
Observações 
Rocha com textura granular hipdiomórfica fanerítica fina. Predominantemente equigranular 
com alguns fenocristais com 0,5 a 2 mm de plagioclásio dispersos.  
Os contatos entre os cristais é suturado e o quartzo anédrico possui extinção ondulante. 
A rocha esta bem alterada, com todos os cristais de feldspatos sericitizados e epidotizados. 
São quase pseudomórficos.  
Biotita é abundante comparativamente aos granitos das amostras TD-012 e TD-012B1 porém 
com pleuclorismo marrom claro a verde oliva idêntico, denotando a mesma composição. 
Magnetita também é abundante por vezes com bordas de titanita. Cristais de titanita euédricos 
também são observados. 
Como os feldpsatos estão totalmente alterados a distinção entre termos mais potássicos é 
comprometida. Pelo tipo de alteração interpreta-se que grande parte dos cristais são de 
plagioclásio já que Kf normalmente são menos susceptíveis a sericitização. 
 
Ver se esta rocha é um enclave ou o dique fino descrito no ponto.  
 
Rocha  
Granodiorito fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Paranaíta 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       10/09/2015 
 
 
Fotos  
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-014 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha leucocrática marrrom avermelhado (cor de tijolo) fanerítica fina. Fenocristais mm de 
feldspato e aglomerados mm de máfico (biotita) dispersos em uma matriz afanítica. Local 
cartografado como Suíte Intrusiva Paranaíta. Montante do Garimpo do Manoel Porcão/Faz 
Ouro Verde. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 30-35% 
Kf 25-30% 
Plagioclásio <5% 
Biotita 5-10% 
Anfibólio 5-10% 
Opacos <5% 
Apatita <5% 
Minerais de Alteração 5-10% 
Epidoto 50% 
Biotita 50% 
 
 
Observações 
Rocha possui uma foliação marcada por esteiras de quartzo (quartz ribbons) e cristais de 
minerais máficos, que não são muito abundantes.  
A textura predominante é a porfirítica, composta por cristais de KF pertíticos subarredondados, 
também com contatos suturados e microfraturados.  
A matriz é composta por cristais submilimétricos de quartzo e plagioclásio. Nesta amostra os 
cristais de plagioclásio não estão afetados pela sericitização tão comumente observada. 
Os minerais máficos são biotita e anfibólio com pleuclorismo verde azulado (sódico 
arfvedsonita ?).  
Uma segunda geração de biotita formando agregados aciculares é também observada e 
ocorre de modo disperso.  
Epidoto acorre associado aos máficos e na superfície de cristais de feldspato.  
Opacos, provavelmente magnetita também ocorre associada a concentração de minerais 
máficos. 
Uma outra característica desta amostra é o tingimento por óxido de ferro. Pervasivo, aproveita 
microfraturamento.  
 
Rocha  
Metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
? 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       11/09/2015 



 
 
 
Fotos  

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-016A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha leucocrática fanerítica grossa a porfirítica cor cinza rosada. Mapeado como Suíte 
Intrusiva Paranaíta. Próximo do contato com o Grupo Colíder. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 40% 
Plagioclásio 20-25% 
Kf 10% 
Biotita 5% 
Titanita <1% 
Apatita <1% 
Magnetita 2% 
Sericita 10-15% 
Epidoto 
Carbonato 
 
 
Observações 
Rocha porfirítica com matriz de textura granular hipdiomórfica média e fenocristais de 
plagioclásio e KF pertítico subcentimétricos. Com relação a alteração hidrotermal, observa-se 
saussuritização dos feldspatos plagioclásio. Microfraturas são abndantes e normalmente 
preenchidas pela associação sericita + epidoto.  
Biotita também associada ao epidoto com carbonato subordinado. Aparentemente estão 
substituindo fenocristais de anfibólio ou piroxênio. Resta apenas o formato prismático deste 
mineral (agora pseudomórfico). Alguns cristais subédricos aparentemente são de origem 
primária. 
Quartzo com extinção ondulante, contatos suturados e recristalização são evidência de 
deformação nesta rocha. Quartzo também ocorre associado ao preenchimento de 
microfraturas, provável silicificação.  
 
Rocha  
Monzogranito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Paranaíta 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       14/09/2015 
 
 
Fotos  
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-016B-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha leucocrática com textura porfirítica cor marrom claro rosado. Fenocristias de quartzo 
arredondos e Kf prismáricos. Mapeado com Suíte Intrusiva Paranaíta. 
 
Amostra TD-016B - 2 é idêntica. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 50-60% 
Kf 20-30% 
Plagioclásio <10% 
  
Epidoto <5% 
Sericita 5-10% 
 
 
Observações 
 Rocha porfirítica com fenocristais de quarto e KF pertítico. Quartzo subédrico, arredondado 
com extinção ondulante e golfos de corrosão (embainamento).  
Fenocristais de KF subédricos com geminação da Albita também microfraturados. 
A matriz é afanítica composta por quartzo recristalizado (devitrificado) configurando uma 
matriz granofírica/micropoiquilítica (snowflake) e esferas de quartzo com textura esferulítica. 
Epidoto ocorre disseminado com opaco associado, provavelmente magnetita. Pouco 
abundante.  
Toda a amostra esta tingida por óxido de Fe criptocristalino.  
Microfraturas preenchidas por sericita e quartzo. Sericitização não é muito pervasiva nesta 
amostra.  
Fenocristais de plagioclásio são raros. 
 
Rocha  
Quartzo pórfiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       14/09/2015 
 
 
Fotos  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Spherulite 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: TD-017 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha melanocrática afanítica. Em anomalia magnética circular de pequeno porte. Muito 
magnética.  
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Clorita  
Kf  
Quartzo  
Epidoto  
Magnetita  
  
 
 
Observações 
 Rocha hidrotermalito. Textura subofítica reliquiar fina pode ser reconhecida. Esta matriz esta 
toda substituída por clorita. Concentrações de quartzo + plagioclásio e Kf amorfas (venulas) 
são observadas. Plag esta completamente epidotizado. Clorita cristaliza na superfície como 
aguhas (hábito acicular). Magnetita submilimétrica é abundante, disseminada por toda a 
amostra. 
Microfraturas preenchidas por quartzo.  
Kf + quartzo aparenta estar relacionado a alteração hidrotermal, venulações conectadas a 
fraturas preenchidas por este material.  
Cloritização + epidoto é posterior a este processo. 
Inclusões de clorita no Kf. 
 
 
Rocha  
Andesito hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
:? 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       14/09/2015 
 
 
Fotos  



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-78B No. LABORATÓRIO: GJF145 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha melanocrática com coloração cinza escura esverdeada com estrutura maciça e textura 
equigranular fanerítica fina. Aparentemente é composta por plagioclásio, mineral máfico 
(provavelmente piroxênio) e opacos. Muito magnética. 
Rocha classificada no campo como diabásio. 
 
Mineralogia / Composição  
Plagioclásio (35%): 
 
Augita (28%): 
 
Opacos (10%): 
 
Clorita (15%): 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Tremolita (1%): 
 
Quartzo (2%): 
 
Apatita (2%): 

 
Observações 
Rocha com textura intergranular subequigranular predominantemente fanerítica fina com 
alguns cristais de plagioclásio médios (máximo 2mm). Os cristais de plagioclásio possuem no 
geral formas euédricas e os cristais de cpx são anédricos, com dimensões inferiores e 
intergranulares aos cristais de plagioclásio. Cristais de clorita metassomática ocorrem nos 
contatos, clivagens e descontinuidades entre cristais de feldspato e parcialmente alterando 
cristais de cpx, por vezes com epidoto associado. No geral os cristais de plagioclásio estão 
parcialmente saussuritizados, metassomatizados para sericita e epidoto microcristalino.  
Também são observados cristais com formas aciculares de tremolita dispersos pela amostra. 
Microtexturas de intercrescimento gráfico também são comumente observadas nas bordas de 
cristais de plagioclásio.  
Cristais de mineral opaco, provavelmente magnetita, pois a rocha é muito magnética, possuem 
formas subédricas a euédricas e ocorrem disseminados também com arranjo intergranular, por 
vezes com inclusões de cpx e plagioclásio. 
Outra característica desta amostra são cristais disseminados euédricos prismáticos de apatita, 
inclusos em cristais de cpx e plagioclásio. 
 
Rocha 
 Diabásio 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 01/09/2017 
 
Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-142 No. LABORATÓRIO: GJF149 
 
 
Características Mesoscópicas 

Rocha coloração marrom avermelhado com textura porfirítica e matriz afanítica. Os fenocristais 
são submilimétricos, aparentemente subédricos prismáticos ou subarredondados de quartzo e 
feldspato alcalino. Estes cristais estão distribuídos de forma uniforme pela matriz. Não 
magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito porfirítico.  
 
Mineralogia / Composição  

Matriz (61%):  
 
Feldspato Alcalino (10%): Cristais com microtexturas pertíticas.  
 
Plagioclásio (5%): Cristais de albita sem geminação. 
 
Quartzo (10%): 
 
Opacos (4%): 
 
Biotita pseudomórfica (1%): Pseudomórfos metassomatizados para mica branca oxidada e 
opacos. 
 
Sericita (4%): Alguns cristais microlíticos preenchendo microfraturas e na superfície de zonas 
albíticas no feldspato alcalino. 
 
Fragmentos de rocha (5%): 
 

 

Observações 

Rocha com textura microporfirítica com matriz afanítica felsítica quartzo feldspática (com 
micrólitos de sericita) com textura micropoiquilitica resultante da devitrificação de fase vítrea. 
Fenocristais de feldspato alcalino, quartzo e plagioclásio são euédricos a subédricos, com 
alguns cristais subarredondados e embainhados. As dimensões aproximadas destas fases 
variam em torno de 0,25 a 2,5mm. Também são observados aglomerados de cristais, no geral 
de quartzo policristalino e cristais de feldspato fraturados com textura tipo “peça de quebra 
cabeça”.   
Na matriz são observadas regiões subarredondadas onde o intercrescimento granofírico esta 
mais bem desenvolvido. Estes locais estão sendo interpretados como fragmentos de riolito. 
Opacos no geral são microcristalinos e ocorrem disseminados na matriz. 
Toda a rocha, tanto a matriz quanto os fenocristais de fragmentos, esta afetada por uma fase 
de alteração criptocristalina de cor ocre, provavelmente de óxido de ferro. 
 

Rocha 

 Riolito  
 
Unidade Litoestratigráfica 

 



 
 

Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 01/09/2017 
 

Fotomicrografias 

 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-164 No. LABORATÓRIO: GJF155 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração avermelhada ocre com estrutura maciça e textura 
porfirítica. São observados fenocristais de plagioclásio e feldspato alcalino com dimensões 
variadas entre 2mm a 1cm e formas prismáticas a subarredondadas. A matriz da rocha é muito 
fina, afanítica. Alguns cristais de feldspato alcalino exibem textura rapakive. Também são 
observados cristais de mica verde (provevelmente clorita) e opacos disseminados. Magnética. 
Rocha classificada no campo como quartzo monzonito a monzogranito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (22%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Opacos (5%): 
 
Biotita (2%): 
 
Hornblenda (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (3%): 
 
Clorita (8%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Sericita (2%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz granular alotriomórfica e granofírica muito fina a fina. 
Os fenocristais possuem formas subédricas subarredondadas, com contatos levemente 
embainhados e são de feldspato alcalino e plagioclásio. Fenocristais de plagioclásio por vezes 
possuem microtextura rapakive. Fenocristais de feldspato alcalino no geral possuem 



 
dimensões maiores que os de plagioclásio, com até 1cm no eixo maior. Também possuem 
inclusões xenomórficas de plagioclásio. 
Fenocristais de biotita estão quase que totalmente cloritizados, com epidoto, opacos, titanita e 
carbonato associados.  
Cristais de plagioclásio também estão bastante sericitizados, por vezes com cristais 
microcristalinos de epidoto e carbonato associados a esta alteração.  
A rocha como um todo possui cristais com aspecto turvo, resultado de uma alteração 
criptocristalina com coloração de óxido de ferro.  
Também é comum a presença de cristais de opacos xenomórficos com bordas de titanita. 
Outra característica desta amostra é a presença de microenclaves arredondados com 
composição diorítica a quartzo diorítica compostos basicamente por aglomerados de cristais de 
plagioclásio e clorita (provavelmente pseudomórfos de hornblenda) além de outros fases 
metassomáticas como epidoto e carbonato. 
 
Rocha 
 Microgranito granofírico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 11/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
Abaixo fotomicrografia dos microenclaves. 

 



 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-174 No. LABORATÓRIO: GJF164 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração marrom ocre e estrutura maciça com textura 
microporfirítica. São observados cristais milimétricos subarredondados de quartzo, feldspato e 
hornblenda prismática dispersos de modo homogêneo por uma matriz afanítica. Também são 
observados cristais com coloração levemente verde, provavelmente clorita ou epidoto. Muito 
magnética. 
Rocha classificada no campo como quartzo micromonzonito a micromonzogranito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (27%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (10%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (3%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (3%): 
 
Clorita (8%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Titanita (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz felsítica com textura muito fina, granular no geral 
micropoiquilitica resultante de devitrificação e com porções granofíricas típicas. Os fenocristais 
são de dimensões muito variadas, desde 0,5mm a aproximadamente 2mm. São identificados 
cristais de quartzo com golfos de corrosão, plagioclásio com zoneamento oscilatório (ver 
referência http://www.ajsonline.org/content/260/10/746.short), feldspato alcalino, hornblenda, 
biotita e opacos, além de microenclaves parcialmente assimilados de composição diorítica a 
quartzo diorítica (plagioclásio, hornblenda, biotita, clorita, epidoto e opacos).  

http://www.ajsonline.org/content/260/10/746.short


 
Cristais de plagioclásio estão sericitizados por vezes com epidoto microcristalino associado. 
Cristais de biotita parcial a totalmente cloritizados. No geral os cristais de hornblenda estão 
preservados do metassomatismo, exceto nas áreas que estão sendo interpretadas como 
microenclaves, onde os mesmos estão parcialmente metassomatizados para clorita, epidoto 
opacos e titanita.   
Também como é comum nestas litologias, os cristais estão turvos, impregnados com um 
produto de alteração criptocristalino que confere cor ocre a rocha, provavelmente óxido de 
ferro.  
Cristais de opacos também associados ao metassomatismo para clorita e por vezes com 
bordas de titanita.  
 
Rocha 
 Microgranodiorito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 11/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-175 No. LABORATÓRIO: GJF165 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração ocre, vermelho tijolo com estrutura maciça e textura 
porfirítica. São observados fenocristais com aproximadamente 0,5 de quartzo levemente 
azulado, subarredondados e de feldspato dispersos de forma regular em matriz afanítica. 
Magnética.  
Rocha classificada no campo como sienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (40%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (22%): 
 
Biotita (3%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço):  
 
Apatita (traço): 
 
Clorita (1%): 
 
Sericita (3%): 
 
Epidoto (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz granular alotriomórfica muito fina a micropoiquilitica. A 
composição mineralógica da matriz é felsítica, predominando quartzo, feldspato alcalino e 
plagioclásio por vezes sericitizado. Os fenocristais são de quartzo, plagioclásio e feldspato 
alcalino no geral com formas subarredondadas, bordas corroídas e golfos de corrosão (melhor 
desenvolvido nos fenocristais de quartzo). As dimensões destes cristais são variadas entre 0,5 
a 2,5mm, predominando frações em torno de 1,5mm.  
Outra característica dos fenocristais de quartzo é a presença de extinção ondulante, bordas 
recristalizadas e faturamento preenchido por matriz (microtextura tipo peça de quebra cabeça). 
Cristais de biotita ocorrem em pequenos aglomerados dispersos com cristais de opacos 
associados, parcial ou totalmente cloritizadas.  
Cristais e fenocristais de plagioclásio estão parcialmente alterados por cristais submilimétricos 
de sericita e epidoto (saussuritizados). No geral a alteração consiste apenas de sericita. 
Cristais subédricos a euédricos submilimétricos de opacos também ocorrem disseminados na 
rocha.  
Esta amostra também possuí os cristais de feldspato e os espaços intergranulares 
impregnados por material criptocristalino com coloração ocre característica de óxidos de ferro.  



 
 
Rocha 
 Micromonzogranito porfirítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/09/2017 
 
Fotomicrografias 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-176 No. LABORATÓRIO: GJF166 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração variada em tons de cinza e marrom. A textura da rocha é 
porfirítica, composta por cristais da ordem de 2mm de quartzo e feldspato angulosos a 
subarredondados e por aglomerados de cristais de biotita com mineral verde associado, 
provavelmente epidoto ou clorita. A matriz é muito fina cor ocre e aparentemente e é 
subordinada com relação a quantidade de cristais. Magnética. 
Rocha classificada como granito hidrotermalizado. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (24%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Biotita (6%): 
 
Opacos (4%): 
 
Titanita (1%): 
 
Epidoto (10%): 
 
Sericita (5%): 
 
Clorita (5%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Fragmento diorítico (5%): 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica com fragmentos de cristais e matriz alotriomórfica microcristalina a muito 
fina micropoiquilitica. Os fragmentos são de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio com 
dimensões muito variadas no intervalo entre 0,2 a 4mm. Aproximadamente 40 a 50% da rocha 
é composta por este material. As formas dos fragmentos são predominantemente angulosas a 
subarredondadas. No caso do quartzo as bordas dos cristais são embainhadas e possuem 
extinção ondulante. Os cristais no geral estão fraturados e configuram texturas do tipo peça de 
quebra cabeça.  
Aglomerados de cristais submilimétricos de biotita, epidoto, opacos e titanita, por vezes com 
clorita associada configuram locais com formas elipsoides com dimensões em torno de 1mm e 
ocorrem disseminados pela rocha. Podem ser pseudomórfos de algum mineral (hornblenda?)  



 
Também foi observado um fragmento de rocha subarredondado (~2cm) de composição 
diorítica, com textura granular hipdiomórfica fina composto por cristais prismáticos de 
plagioclásio com clorita, epidoto, sericita e carbonato como fases de alteração. Este enclave 
não foi levado em conta durante  
Toda a rocha esta afetada por um metassomatismo pervasivo intenso composto 
predominantemente por epidoto, clorita e sericita que afeta principalmente cristais de 
plagioclásio. No enclave descrito o metassomatismo é ainda mais intenso.  
O arranjo dos fragmentos de cristal e algumas porções quartzosas mais granulares da matriz 
(possivelmente púmice devitrificada alongada) sugere uma foliação de fluxo nesta amostra. 
 
 
Rocha 
Ignimbrito rico em cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-177 No. LABORATÓRIO: GJF167 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração de tijolo e estrutura maciça e textura porfirítica. São 
observados cristais com dimensões muito variadas, com até 0,5cm de quartzo anguloso, 
feldspatos com cores brancas e esverdeados (provavelmente epidotizados) e minerais opacos 
dispersos em matriz afanítica. Pouco magnética. 
Rocha classificada no campo como microsienogranito a micromonzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (40%): 
 
Fragmentos (60%): 
 
Quartzo (35%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Feldspato Alcalino (17%): 
 
Pseudomorfos de mineral máfico (5%):  
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Fragmentos de rocha (2%): 
 
Fases Metassomáticas Principais 
 
Sericita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Clorita (1%): 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por fragmentos predominantemente angulosos, mal 
selecionados (0,05 a 3mm), muitas vezes fraturados configurando microtextura do tipo “peça 
de quebra cabeça”. Esta rocha é muito similar a descrita no ponto CA-R-176, no entanto esta 
atual possui concentração ainda maior de fragmentos. Os fragmentos observados são de 



 
quartzo (fraturado com embainhamentos e extinção ondulante), plagioclásio, feldspato alcalino 
e fragmentos de rocha (provavelmente litoclastos máficos) totalmente substituídos por cristais 
submilimétricos de biotita, epidoto, clorita, magnetita e apatita. Também foram observados 
fragmentos de cristais de zircão e allanita euédricas. Os fragmentos de rocha não são muito 
comuns e de composição tonalítica. Também observado um fragmento de quartzo 
policristalino.  
A matriz da rocha é felsítica (mosaico de quartzo e feldspato) com textura microcristalina, 
micropoiquilitica bastante característica de cristalização granofírica de vidro. Localmente na 
matriz existem lentes com textura similar a vitriclástica, que devem ser relíquias de fragmentos 
de púmices um pouco achatadas.  
Também é observado que esta matriz se amolda ao redor da base dos fragmentos maiores. 
A rocha esta moderadamente metassomatizada, afetada por alteração pervasiva com fase 
predominante composta por epidoto e sericita.  
Cristais de plagioclásio estão parcialmente substituídos por cristais microcristalinos de sericita e 
epidoto.  
Outra fase de alteração identificada é a presença de material cor ocre criptocristalino.  
 
Rocha 
Ignimbrito rico em cristais moderadamente soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-179 No. LABORATÓRIO: GJF169 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom escura esverdeada com estrutura maciça. É possível observar 
cristais de feldspato e quartzo e fragmentos de rocha afanítica cor cinza escura dispersos em 
matriz também afanítica. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como riodacito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (60%): 
 
Fragmentos (40%): 
 
Quartzo (32%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Feldspato Alcalino (3%): 
 
Fragmentos de rocha (15%): 
 
Púmice (3%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Fases de Alteração 
 
Sericita (15%): 
 
Epidoto (5%): 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por fragmentos de cristal e de rocha. A matriz da rocha é 
composta por um mosaico muito fino de quartzo, feldspato e sericita (+biotita e epidoto), com 
textura micropoiquilitica característica da cristalização granofírica de vidro.  
Os fragmentos são muito mal selecionados de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, de 
rocha e púmices devitrificadas. Os fragmentos de rocha são abundantes, de tufo e de riolito a 
Microgranito.  



 
Também são identificados fragmentos totalmente metassomatizados para aglomerados de 
biotita microcristalina, epidoto e opacos xenomórficos assim como em outras litologias 
próximas descritas. 
Cristais de zircão, opacos e apatita ocorrem disseminados pela amostra.  
Fragmentos de quartzo são prismáticos ou subarredondados com golfos, por vezes fraturados 
e sempre com extinção ondulante. Texturas tipo peça de quebra cabeça são comuns em todos 
os fragmentos citados, porém melhor desenvolvidas nos cristais de quartzo.  
Esta amostra é similar a descrita no ponto CA-R-177, no entanto não apresenta a alteração 
pervasiva criptocristalina de cor core.  
 
Rocha 
Ignimbrito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-181 No. LABORATÓRIO: GJF170 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina com coloração cinza clara rosada com estrutura maciça e textura 
inequigranular fanerítica média. Aparentemente a rocha possui composição mineral compatível 
com monzogranito. São observados cristais de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo e 
biotita. Magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito a granodiorito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (15%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Biotita (5%): 
 
Titanita (4%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Clorita (3%): 
 
Sericita (4%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granular hipdiomórfica levemente granoblástica inequigranular seriada fina 
a média. No geral os cristais de feldspato são subédricos porém em alguns locais os contatos 
são interlobados. Cristas de quartzo intergranulares xenomórficos com extinção ondulante, com 
indícios iniciais de processos de recuperação com geração de subgrãos. Cristais euédricos de 
titanita ocorrem disseminados associados a cristais de mineral opaco. 
Cristais de biotita são pouco comuns, ocorrem disseminados parcial ou totalmente substituídos 
por clorita.  
Cristais de feldspato alcalino e plagioclásio são turvos, ambos parcialmente sericitizados.  
É comum os cristais de plagioclásio e feldspato alcalino apresentarem zoneamento oscilatório 
e zonas mais cálcicas sericitizadas, além de pertitas.  
 
Rocha 
Quartzomonzonito a monzogranito 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-182 No. LABORATÓRIO: GJF171 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina com coloração ocre avermelhada, estrutura maciça e textura 
inequigranular fanerítica grossa. Aparentemente de composição sienogranítica pois são 
observados cristais bem desenvolvidos de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo e mineral 
máfico com coloração verde escura (provavelmente hornblenda). IM~10%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como monzogranito porfirítico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Hornblenda (2%): 
 
Biotita (4%): 
 
Titanita (4%): 
 
Allanita (1%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Fluorita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Clorita (7%): 
 
Sericita (5%): 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa a porfirítica. Contatos 
entre os cristais são interlobados e quartzo apresenta extinção ondulante e recristalização em 
subgrãos.  
Cristais de feldspato alcalino são bem desenvolvidos e alcançam as maiores dimensões 
(podem ser considerados fenocristais), são pertiticos e possuem inclusões de albita ou zonas 



 
albíticas que estão sericitizadas. Cristais de plagioclásio estão parcialmente sericitizados, por 
vezes com epidoto associado a esta alteração.  
São observados aglomerados de cristais de hornblenda e biotita (parcial ou totalmente 
cloritizadas) com titanita, opacos, allanita, apatita, zircão e fluorita associados.  
 
Rocha 
Sienogranito a monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-01 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rósea com machas cinza claro e verdes, mostra textura equigranular 
grossa com cristais de feldspatos e quartzo com em média 0,3 a 0,9cm, maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. Cristal de feldspato de 0,5cm apresenta-se 
manteado por plagioclásio, em possível textura rapakivi. 
  
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-23%  
Quartzo-30%  
Clorita-05%  
Sericita-02%  
Carbonato-02%  
Opacos-03%  
Titanita-02%  
Fluorita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Biotita-02% 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura equigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico. O plagioclásio é prismático a tabular, idiomórfico a xenomórfico, está em 
parte saussuritizado, mostra-se geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad. Os 
cristais de kfeldspato e alguns dos cristais de plagioclásio mostram coloração avermelhada 
resultante de alteração de microinclusões de hematita. O quartzo é xenomórfico, forma 
agregados de cristais intersticiais aos feldspatos.  A clorita ocorre em agregados lamelares 
intersticiais aos agregados quartzo feldspáticos, associa-se a lamelas remanescentes de 
biotita, titanita, opacos, zircão e fluorita, constituindo agregados de minerais máficos. Opacos 
são xenomórficos. A titanita aparece em cristais euédricos a anédricos, apatita em prismas 
aciculares e o zircão euédrico, zonado. A fluorita é intersticial aos agregados de clorita. Além 
da clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotertmal.   
 
 
 
Rocha 
 
Granito 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-02A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cor vermelha com manchas cinzentas, mostra textura equigranular grossa, cristais de 
feldspatos e quartzo variam entre 0,3 e 0,9cm. Maciça, constitui-se macroscopicamente de  
feldspatos, quartzo.    
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-62%  
Plagioclásio-10%  
Quartzo-20%  
Biotita-03%  
Clorita-01%  
Opacos-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Sericita-01%  

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura equigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre em cristais sub centimétricos, anédricos a sub euédricos, invariavelmente 
pertíticos e cobertos por película vermelha, resultante de alteração de microinclusões de 
hematita. O quartzo é xenomórfico e intersticial aos feldspatos. Alguns dos cristais de quartzo 
mostram golfos de corrosão. O plagioclásio é idiomórfico a xenomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, mostra alteração incipiente para sericita. Biotita é 
marrom avermelhada a parda, ocorre em lamelas e agregados lamelares dispersos, está em 
parte cloritizada. Minerais opacos e titanita são xenomórficos, em geral estão associados a 
biotita. Zircão também associa-se aos demais minerais máficos, ocorre em minúsculos cristais 
em geral euédricos e zonados. 
 
 
 
Rocha 
 
Sieno granito 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-02B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.   Rocha verde escuro com manchas (amígdalas) sub arredondadas verde claro,  mostra 
textura afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de minerais máficos. 
Apresenta amigdalas sub centimétricas a centimétrica preenchidas por material verde (epidoto) 
e levemente rosado (adulária?) 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-35% 
Epidoto-15% 

 

Clorita-10%  
Hornbl/tremol/actin-07%  
Adulária-06% 
Quartzo-05% 

 

Biotita-05%  
Carbonato-05%  
Titanita/leucox-05%  
Sericita-05%  
Opacos-03% 
Prenhita-01% 

 

 
Observações 
 
Rocha vulcânica, muito transformada por processo de alteração hidrotermal, preserva porém a 
textura microporfíritca, com matriz afanítica e estrutura amigdaloidal primárias. Microporfiros 
são de plagioclásio e de anfibólio. O plagioclásio é  tabular, euédrico, está fortemente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de sericita e carbonato. Micropórfiros de anfibólio 
verde (hornblenda) são prismáticos tabulares e estão quase totalmente pseudomorfisados por 
epidoto e por agregados aciculares de tremolita/actinolita. O quartzo ocorre em xenocristais de 
2 a 5mm, mostra embainhamento, reflexo da corrosão pela matriz. As amígdalas são sub 
arredondadas a lenticulares, sub centimétricas a centimétricas e estão preenchidas por 
epidoto, quartzo, carbonato, prenhita e adularia, esta em geral nos bordos. A matriz constitui-se 
dominantemente de ripas sub milimétricas de plagioclásio, quase totalmente saussuritizado, 
como nos microfenocristais. Além dos minerais resultantes da saussuritização ocorrem ainda 
como produtos de alteração hidrotermal, biotita e clorita verdes em minúsculos agregados 
lamelares, entremeados aos micrólitos de plagioclásio. Titanita, em parte substituída por 
leucoxênio e opacos estão dispersos pela matriz. 
 
 
Rocha 
 
Andesito amigdaloidal alterado 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-03 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas cinzentas, mostra textura inequigranular grossa com cristais de 
feldspatos de até 1,2cm, maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
raros minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-50% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-10% 
Clorita-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-01% 

 

Biotita-tr  
Opacos-02%  
Titanita-01%  
Fluorita-01%  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de feldspatos e quartzo. Kfeldspato é o mineral predominante, 
ocorre em cristais xenomórficos, subcentimétricos até 1,2cm de tamanho, invariavelmente 
pertíticos, geminados segundo carlsbad, incluem cristais prismático tabulares de plagioclásio e 
mostram coloração marrom avermelhada, resultante da alteração de microinclusões de 
hematita. O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma agregados de cristais xenomórficos, 
mostra extinção ondulante. O plagioclásio é idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad e parcialmente saussuritizado. Forma agregados ou 
aparece incluso em cristais maiores de kfeldspato. A clorita em agregados lamelares, substitui 
quase totalmente biotita pré existente. Associa-se a opacos, zircão, titanita, fluorita, mostra 
inclusões de titanita em seus planos de partição. Minerais opacos formam agregados, são 
xenomórficos, estão incipientemente alterados a titanita e a hidróxido de ferro vermelho. A 
fluorita é intersticial, aos minerais máficos, ocorre ainda inclusa ou nos planos de fraturas dos 
feldspatos. Além da clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
 
 
Rocha 
Granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-07 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinzentas e verdes escuras, mostra textura inequigranulaqr média 
a grossa- cristais de feldspatos variam entre 0,3 a 0,8cm, maciça, levemente magnética junto 
aos minerais máficos. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita.. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-63% 
Quartzo-10% 

 

Plagioclásio-10%  
Biotita-03%  
Clorita-3%  
Hornblenda-01%  
Opacos-02%  
Titanita-02%  
Fluorita-02%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Sericita-01% 
Argilominerais-02% 
Epidoto-01% 
Carbonato-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura inequigraqnular média a grossa, 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais de até 0,8cm, tabulares, xenomórficos, pertíticos, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular a prismático, 
idiomórfico a xenomórfico, com em média 0,4cm, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, parcialmente saussuritizado, zonado, em parte substituído por kfeldspato. O 
quartzo é xenomórfico e intersticial aos feldspatos, mostra extinção ondulante, forma 
agregados de cristais e fragmentos, ora tangenciais, ora imbricados entre si. Biotita marrom 
avermelhada está em sua maior parte substituída por clorita. A hornblenda é tabular, verde a 
verde azulada, também está em grande parte cloritizada. Opacos em cristais xenomórficos, 
titanita idiomórfica a xenomórfica, fluorita associada a clorita, allanita metamictizada, zircão 
euédrico a subeuédrico, zonado e apatita em prismas são os minerais acessórios presentes. 
Epidoto microgranular, palhetas de sericita, e carbonato são produtos de saussuritização do 
plagioclásio.l 
 
 
Rocha 
 
Quartzo sienito 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-11A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a levemente rosado com manchas verdes, magnética, mostra textura 
inequigranular média a grossa – cristais de feldspatos variam entre 0,3 e 1,1cm – maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e minerais máficos(biotita, anfibólio, 
clorita). 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-23% 

 

Quartzo-25%  
Hornblenda-02%  
Biotita-01%  
Clorita-05%  
Epidoto-05%  

Sericita-03%  
Argilominerais-02%  
Opacos-02% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Fluorita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica a sienogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa, 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato é 
tabular, xenomórfico, em média centimétrico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e 
plossintética cruzada, está parcialmente alterado a argilominerais. O plagioclásio é tabular, 
idiomórfico a xenomórfico, ocorre em cristais sub centimétricos, geminados segundo as leis da 
albita, albita-carlsbad e periclínio, está fortemente saussuriitizado e coberto por uma mistura de 
epidoto microgranular e palhetas de sericita, impregnados por hidróxido de ferro vermelho. 
Alguns dos cristais de plagioclásio estão em parte substituídos por kfeldspatos, sugerindo 
processo metassomático potássico. O quartzo está deformado e recristalizado, forma mosaicos 
de cristais e subgrãos xenomórficos, imbricados entre si com forte extinção ondulante, 
intersticiais aos feldspatos. Hornblenda tabular, verde a azulada e biotita lamelar, marrom 
avermelhada estão em sua maior parte cloritizadas e ou epidotizadas. Opacos em agregados 
de cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas, zircão euédrico 
a anédrico, zonado e fluorita associada e inclusa nos planos de clivagem da clorita são os 
minerais acessórios presentes. A coloração avermelhada adquirida pelos feldspatos resulta de 
alteração de microinclusões de hematita.  
 
 
Rocha 
Hornblenda biotita granito/sieno granito parcialmente alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-11B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rrocha rosada com machas cinzentas e verdes escuras, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça, magnética. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo 
e minerais máficos (biotita, clorita) 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-41% 
Kfeldspato-20% 

 

Quartzo—15%  
Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Biotita-01%  
Sericita-03%  
Argilominerais-03%  
Titanita-02%  
Opacos-03% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-01% 
Carbonato-01% 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzodiorítica, mostra textura inequigranular fina a média e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de feldspatos e quartzo. O plagioclásio é o 
mineral predominante, ocorre em cristais prismáticos a tabulares, de 2 a 5mm, euédricos a sub 
euédricos, geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, fortemente saussuritizados e 
quase totalmente cobertos por uma mistura microcristalina de epidoto, sericita, argilominerais e 
carbonato. O kfeldspato é xenomórfico, sub centimétrico, pertítico, poiquilítico, inclui 
plagioclásio. O quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais e fragmentos, imbricados 
entre si, com extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. A clorita em agregados lamelares, 
substitui quase completamente a biotita, associa-se a agregados granulares de epidoto. 
Opacos em cristais xenomórficos, titanita sub a idiomórfica, allanita euédrica a sub euédrica, 
zonada, apatita em prismas ou secções basais hexagonais e zircão euédrico a sub euédrico 
são os minerais acessórios presentes.     
 
 
Rocha 
Quartzo monzodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-12 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.Rocha cinzenta a rosada com manchas verdes escuras, mostra textura inequigranular média a 
grossa, cristais de feldspato de até 1,2cm, maciça, magnética. Constitui-se macroscopicamente 
de feldspatos, quartzo e minerais máficos (biotita, clorita) 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-30% 

 

Quartzo-20%  
Biotita-04%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-03%  
Argilominerais-02% 
Carbonato-01% 

 

Opacos-02%  
Apatita-tr 
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de feldspatos, quartzo e biotita subordinada. O 
kfeldspato ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, variam entre 0,4 a 1,1cm, são pertíticos. 
O plagioclásio é prismático a tabular, euédrico a anédrico, em média com 0,5cm, mostra-se 
geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, está zonado e parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura microcristalina de sericita, argilominerais, epidoto e 
carbonato. O quartzo é anedral, mostra-se deformado e fragmentado, forma agregados de 
cristais imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante. A biotita é 
verde a marrom avermelhada, está em grande parte cloritizada. Minerais opacos em cristais 
xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, allanita parcialmente metamictizada, apatita 
em prismas e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
Rocha 
 
Monzogranito pouco deformado 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-13A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas esbranquiçadas e verdes escuras, magnética, mostra textura 
inequigranular fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e minerais máficos (anfibólio, biotita, clorita). 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45% 
Plagioclásio-15% 

 

Quartzo-20%  
Biotita-03%  
Hornblenda-05%  
Clorita03%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Argilominerais-02% 
Carbonato-tr 

 

Opacos-02% 
Titanita-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura 
maciça. Constitui-se domianatemente de feldspatos, quartzo e subordinadamente hornblenda e 
biotita. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais, em média de 2 a 7mm, 
invariavelmente pertíticos, mostram a geminação carlsbad. O plagioclásio é prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, de 3 a 4mm, em média, está geminado segundo as leis da albita 
e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura microcristalina de 
epidoto, sericita, carbonato e argilominerais, alguns cristais mostram bordos substituídos por 
kfeldspato, sugerindo um metassomatismo potássico. O quartzo é xenomórfico, forma 
agregados de cristais intersticiais aos feldspatos. Hornblenda tabular, verde a azulada, biotita 
marrom em agregados lamelares estão em parte cloritizadas, associam-se aos demais 
minerais máficos: opacos e titanita xenomórficos, além de apatita em prismas, zircão euédrico, 
zonado e allanita metamictizada.  
 
 
 
Rocha 
 
Sienogranito 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-GG-13B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, magnética, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica. Constitui-se 
macroscopicamente por minerais máficos e plagioclásio.. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-36% 
Hornblenda-15% 

 

Tremolita-actinolita-10% 
Clinopiroxênio-02% 

 

Epidoto-05% 
Clorita-05% 

 

Quartzo-08% 
Biotita-tr 

 

Sericita-03%  
Carbonato-03%  
Opacos-04%  
Ttitanita-02%  
Apatita-tr 
K,Na feldspato-05% 
Argilominerais-02% 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura microporfirítica, com matriz 
afanítica, microgranular. Micropórfiros são de ´plagioclásio, anfibólios e relictos de 
clinopiroênio. O plagioclásio é prismático a ripiforme, euédrico, mostra as geminações lei da 
albita e albita-carlsbad, está fortemente saussuritizado e coberto por uma mistura 
microgranular de epidoto, sericita, carbonato, alguns cristais exibem bordos límpidos, 
albitizados. Minerias máficos são hornblenda verde, tabular associada a tremolita-actinolita em 
feixes de prismas aciculares, biotita marrom, lamelar, clorita em agregados lamelares e raros 
relictos de clinopiroxênio parcial a totalmente pseudomorfisados por hornblenda, biotita e 
titanita.. O quartzo é intersticial, secundário ,forma agregados de minúsculos cristais poligonais, 
associaa-se a Ka, Na feldspato pertítico. Opacos xenomórficos ocorrem agregados associados 
a titanita, apatita aparece em prismas aciculares ou em secções basais hexagonais. Zircão 
ocorre em raros e minúsculos grãos. 
 
 
Rocha 
Diabásio alterado. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Petrógrafa 
MAC       DEZ/2015 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena-Teles Pires-Aripuanã CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: GG-014 No. LABORATÓRIO: GJC-289 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha alterada, coloração rosada a esbranquiçada. Inqeuigranular média a grossa (0,2 a 
0,8cm0, isotrópica. Composição granítica, Matriz composta por quartzo + plagioclásio + KF e 
biotita fina como acessório. 
Fraturas milimétricas preenchida por epidoto. 
Rocha de coloração rosada a esbranquiçada, média, equigranular, isotrópica. Composição 
granítica com quartzo, feldspatos e biotita fina 
Mineralogia / Composição  

 Quartzo 30% Allanita – 
Plagioclásio 35% Epidoto -- 
K-Feldspato 25% Zircão -- 
Hornblenda 3% Titanita -- 
Biotita 3% Sericita -- 
Clorita 3% Leucoxênio -- 
Opacos 1%  
  
  

 
Observações 
Quartzo – 0,2 a 0,7cm, anédrico, extinção ondulante, contato interlobado. 
Plagioclásio – 0,2 a 0,8cm, muito alterado/sassuritizado, prismático tabular, zonados, 
geminação lei da albita e albita-carlsbad. 
Feldspato alcalino – cristais >5mm, um pouco alterado com sericita e epidoto, pertítico, 
poucos cristais de microclínio (geminação polissintética). 
Hornblenda – esverdeada, tabular, associada a grande quantidade de opacos e um pouco de 
clorita. 
Biotita – amarronzada, titanífera, agregados lamelares, borda cloritizada ou completamente 
substituída 
Clorita – associada principalmente a biotita 
Allanita – poucos cristais, zonados, metamictizada 
Epidoto – associado a alteração de plg com sericita e crustalizados em fraturas da rocha 
Opacos – subédricos, associado a hbl principalmente. 
Zircão – euédrico, zonado, 0,4mm 
Titanita – acessório xenomórfico, provável fruto de alteração hidrotermal 
Leucoxênio – massa amorfa de alteração titanífera da rocha. 
 
 
Rocha 
Monzogranito com biotita e hornblenda 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles Pires (?) 
 
 
Petrógrafa 
Gabriel Gonçalves        Mar 2016 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-15A   No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza esverdeado, muito escuro, mostra textura afanítica e estrutura maciça. Constitui-
se macroscopicamente de quartzo, clorita, sericita e magnetita. OBS a descrição na ficha de 
campo não corresponde à amostra laminada. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo-26% 
Sericita-20% 
Clorita-20% 
Sílica cripto cristalina-05% 
Magnetita-15% 
Kfeldspato-10% 
Epidoto-10% 
Carbonato-02% 
Biotita-02% 
 

 
Observações 
  Rocha totalmente alterada por processo hidrotermal. Agregados de cristais de quartzo 
ocorrem entremeados e envolvidos por agregados lamelares de clorita, de palhetas de sericita, 
cristais xenomórficos de magnetita e sílica cripto cristalina. Kfeldspato é pertítico, associa-se ao 
quartzo. Epidoto preenche vênulas e fraturas. Carbonato e biotita são raros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
06/06/18 
 
Fotomicrografias 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-21ª No. LABORATÓRIO: 
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha brechóide mostrando cores cinza, verde claro e rosada. Constitui-se de fragmentos 
centimétricos de rochas vulcânicas, epidoto, feldspatos, óxidos de ferro e manganês.  
 
Mineralogia / Composição 

Epidoto 
Plagioclásio 
Clinopiroxênio 
Opaco 
Piemontita 
Adulária 
Carbonato 
Sílica criptocristalina 
Sericita 
Tremolita 
Titanita 
Fragmentos de rochas 

 

Observações 

  Fragmentos angulosos a sub arredondados de rocha dominantemente básica/ultrabásica, 
variam entre 3,0mm a 5cm de tamanho, ocorrem envolvidos por matriz fortemente epidotizada 
e enriquecida em minerais opacos (óxidos de ferro e manganês). Epidoto ocorre em agregados 
granulares ou prismáticos. Piemontita, rosa a amarela,  variedade de epidoto manganesífero, 
ocorre intersticial ou em vênulas e amígdalas. Adulária e carbonato preenchem amígdalas ou 
são venulares. Sílica criptocristalina é intersticial. Tremolita ocorre em agulhas. Minerais 
opacos, óxidos de ferro e manganês, formam agregados, substituem mineral primário, em 
minúsculos dendritos ou ocorrem na matriz em minúsculos grãos.  O plagioclásio está muito 
alterado. Fragmentos de rocha são dominantemente constituídos por micro fenocristais de 
clinopiroxênio prismático a tabular envolvidos por matriz escura, afanítica, rica em opacos.  
 
A adularia quando hematitizada mostra coloração rosada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Brecha vulcânica hidrotermalmente alterada 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

07/06/18 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 01 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Granulação grossa, aparentemente isotrópica, onde destacam-se os fenocristais de feldspato 
potássico pertíticos em contato com cristais menores de plagioclásio, envoltos por palhetas de 
biotita. 
 
 
Mineralogia / Composição  

 
Microclínio- 40 
Quartzo- 35 
Plagioclásio- 15 
Biotita- 8 
Anfibolio- 1 
Epidoto- 1 
Alanita- tr 
Zircão-tr 
Opacos- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica definida pelos cristais centimétricos de feldspato potássico, com 
bordas recuperadas e recristalizadas formada por agregado granoblástico de feldspato 
potássico de 2ª geração. A textura granoblástica é representada pelos cristais de quartzo que 
ocupam os espaços intersticiais dos feldspatos. Textura mirmequítica definida pelo arranjo 
vermiforme de quartzo + albita, no contato entre o feldspato e o plagioclásio. Os máficos são 
representados pela biotita + hornblenda que ocorrem em agregados entre os grãos dos 
feldspatos. Associado a biotita ocorrem epidoto primário e raros cristais de alanita. A rocha 
passou por (re)cristalização no estágio sub-solidus em alta temperatura (estágio magmático 
tardio?) 
 
 
 
 
Rocha 
 
Biotita metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fácies Paranaíta/Juruena 
 
Petrógrafa 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 02    Foto - microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, coloração cinza-rosada, aparentemente isótropa, constituída por 
fenocristais de feldspato potássico envoltos por finos grãos de plagioclásio. Biotita ocorre entre 
os grãos quartzo-feldspáticos com percentual < 5%. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 33                       Muscovita- tr 
Plagioclásio- 32                     Alanita- tr 
Quartzo-30                            Epidoto- tr 
Biotita- 5                                Hornblenda-tr 
Opacos-tr 

 

  
  
  

 
Observações 
Rocha de textura inequigranular definida pelo arranjo dos cristais prismáticos de feldspato 
potássico+plagioclásio em matriz levemente recristalizada a base de quartzo+microclínio, em 
arranjo granoblástico. Há um hidrotermalismo superimposto com desenvolvimento de 
muscovita+ epidoto. Os cristais de plagioclásio são os mais transformados para muscovita e 
epidoto. O intercrescimento mirmequítico também é frequente entre o Feldspato potássico e 
plagioclásio. As fraturas nos feldspatos são abertas com preenchimento de quartzo. Inclusões 
de diminutos cristais de plagioclásio no interior do microclínio são frequentes e usualmente 
paralelas ao plano cristalográfico do K-feldspato (evidência de entrada de cálcio na câmara 
magmática - mistura de magmas?). 
Mirmequitos em forma de verruga (wartlike) invadem cristais subédricos de microclínio. 
Grandes cristais de microclínio estão fraturados o que pode ter facilitado o aumento de 
porosidade e difusão do liquido metassomático para formar mirmequitos. No caso, deformação 
quando a rocha já estava solidificada. 
 
 
 
Rocha 
Biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies Paranaita 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 03 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, isotrópica, textura inequigranular hipidiomórfica, coloração 
rosada, onde se observam cristais de feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Feldspato potássico- 37 
Quartzo-30 
Plagioclásio- 27 
Biotita- 5 
Titanita-1 
Alanita-tr 
Epidoto-tr 
Muscovita-tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica exibindo cristais subédricos de feldspato 
potássico envoltos por agregados granoblásticos de feldspato potássico de menor tamanho. É 
frequente o intercrescimento mirmequítico entre os cristais de feldspatos. O plagioclásio 
encontra-se alterado hidrotermalmentee para muscovita e epidoto. A titanita é primária 
evidenciado pelos fenocristais prismáticos. (Re)cristalização em estágio sub-magmático 
(subsólidus) quando a rocha se encontrava ainda em estágio plástico. 
 
 
 
Rocha 
Titanita-biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies Paranaíta/Juruena 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 04                 foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosado, granulação média, isótropa, textura granular hipidiomórfica, 
com teor de biotita< 10%. Textura rapakivi em alguns cristais de feldspato. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 35 
Quartzo-29 
Plagioclásio- 30 
Biotita- 6 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Epidoto-tr 
Muscovita-tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha que apresenta um incipiente alinhamento dos feldspatos evidenciando fluxo ígneo. Duas 
gerações de feldspatos potássicos: fenocristais euédricos de microclínio em matriz 
granoblástica fina. O plagioclásio mostra-se mais preservado, entretanto na matriz também há 
intercrescimentos de albita + quartzo (mirmequitos). Titanita primária é frequente. Muscovita é 
secundária juntamente com epidoto. A biotita ocorre em aglomerados entre os fenocristais de 
feldspatos. Deformação e (re)cristalização em estágio subsólidus. Agregados de mirmequitos 
em forma de verruga ocorrem no interior do microclínio. Há também a substituição parcial do 
plagioclásio por microclínio (metassomatismo potássico). 
 
 
 
Rocha 
Titanita-biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies Paranaíta/Juruena 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 05 No. LABORATÓRIO: GJC 478 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granular hipidiomórfica contendo fenocristais de feldspato alcalino levemente alinhados 
e cristais milimétricos de plagioclásio e quartzo. O máfico é biotita (>5%). 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 35 
Quartzo-30 
Plagioclásio- 26 
Biotita- 6 
Titanita-2 
Alanita-tr 
Epidoto-tr 
Muscovita-tr 
Zircão-tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha semelhante as demais (TL01 a 04), porém com maior taxa de deformação. Observa-se 
que os cristais de quartzo estão totalmente recristalizados, com alinhamento do feldspato, 
plagioclásio e biotita, marcando a foliação da rocha. O microclínio pertítico ocorre em cristais 
subédricos alinhados e na matriz ocorrem em agregados granoblásticos. O plagioclásio 
ocorrem em duas gerações também: prismáticos, maclados, com núcleo alterado para 
muscovita, e na matriz em intercrescimento mirmequítico com quartzo. (Re)cristalização de 
grau xisto verde superior. 
 
 
 
Rocha 
Titanita-biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies Juruena 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 07A foto/microssonda No. LABORATÓRIO: GJC 480 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, pintalgada em preto, textura inequigranular hipidiomórfica, 
contendo cristais subeuédricos de feldspato potássico e plagioclásio e cristais em arranjo 
granoblástico de quartzo. Aparentemente isotrópica. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 35 
Quartzo-32 
Plagioclásio- 25 
Biotita- 8 
Titanita-tr 
Alanita-tr 
Epidoto-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica e textura granoblástica. Ocorrem cristais 
maiores subédricos de feldspato potássico com mesopertitas e plagioclásio que exibem 
discreto alinhamento (fluxo magmático) sendo envoltos por um agregado de microclínio + 
quartzo. O quartzo mostra-se mais estirado, formando subgrãos e extinção ondulante. A biotita 
ocorre em agregados alinhados definindo uma incipiente foliação. A deformação é 
aproximadamente contemporânea com a cristalização, ou seja, o granito é sin-tectônico. 
Intercrescimento mirmequítico é comum. Biotita de 2ª geração preenche fratura nos feldspatos 
juntamente com quartzo+albita e mais raramente titanita mais epidoto (cristalização no estágio 
subsolidus) Ortoclásio invertido para microclínio onde exsolve Na + Ca para as bordas 
formando mirmequita. As mirmequitas exibem formas de verrugas e o seu crescimento é 
facilitado pelas fraturas nos cristais de feldspato hospedeiro (metassomatismo K?).  
 
 
 
Rocha 
Biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies São Pedro 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 09    foto No. LABORATÓRIO: GJC 481 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza escuro, granulação fina, com bandamento milimétrico, formado por 
bandas félsicas de plagioclásio e bandas máficas de piroxênio e anfibólio? Textura 
granoblástica. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda- 37 
Plagioclásio- 30 
Enstatita- 24 
Diopsídio- 3 
Biotita- 1 
Cummingtonita- 1 
Quartzo- tr 
Apatita- tr 
Opacos- tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granonematoblástica definida pelo arranjo alongado dos cristais de 
hornblenda e enstatita e pelo arranjo granoblástico a 120º dos cristais de plagioclásio que 
ocupam os espaços entre os minerais máficos. A enstatita ocorre como cristais 
poiquiloblásticos englobando os cristais de plagioclásio. A hornblenda é castanha (titanífera) 
indicativa de recristalização a alta temperatura. Intercrescimentos de hornblenda + 
cummingtonita são relativamente comuns. A biotita é lamelar fina, geralmente associada a 
hornblenda, com coloração castanho escuro também denotando alto teor de TiO2, 
possivelmente de fácies granulito. A rocha exibe um bandamento irregular de bandas 
milimétricas félsicas a base de plagioclásio e raro quartzo (algum anfibólio) e bandas máficas 
com enstatita, diopsídio, hornblenda e biotita.  
Paragênese metamórfica de fácies granulito. 
 
 
 
Rocha 
Granulito máfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde-Unidade Vila progresso 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 10 No. LABORATÓRIO: GJC 482 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, granulação grossa, contendo lamelas de biotita que circunda os 
porfiroclastos de feldspato potássico e plagioclásio. Cristais de quartzo ocorrem entre os 
espaços intergranulares dos feldspatos. Textura protomilonítica. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 40 
Quartzo-32 
Plagioclásio- 17 
Biotita- 10 
Hornblenda- 1 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Apatita- tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha com textura porfiroclástica onde ocorrem porfiroclastos de microclínio e plagioclásio, 
envoltos por neocristais de microclínio e quartzo em arranjo granoblástico. A biotita define a 
foliação da rocha ocorrendo em forma alongada, sigmoidal, envolvendo os cristais de feldspato. 
Agregados de albita + quartzo (mirmequitos) desenvolvem-se ao redor do microclínio. Titanita 
desenvolve-se a partir dos opacos. Kink bands em alguns cristais de biotita. Deformação em 
estágio solidus, com metamorfismo de fácies anfibolito baixo. 
 
 
 
Rocha 
Biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies São Pedro 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL15   foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-escuro a preta, granulação média a grossa, textura granoblástica, 
onde se distingue os cristais de plagioclásio e os máficos anfibólio e piroxênio. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio- 45 
Hornblenda- 25 
Biotita- 20 
Ortopiroxênio- 10 
Opacos-3 
Quartzo- 1 
 

 

  
 
Observações 
Textura granoblástica definida pelo arranjo a 120º dos cristais de plagioclásio e textura 
poiquiloblástica onde os cristais de hornblenda engloba tanto os cristais de plagioclásio como 
de ortopiroxênio. Por vezes, observa-se o intercrescimento simplectítico entre hornblenda e 
biotitia. A biotita avermelhada (alto TiO2) e hornblenda com pleocroísmo verde a marron, 
indicam cristalização a alta temperatura. Rocha de granulação grossa com plagioclásio que 
exibe zonação ígnea preservada. Os cristais de hiperstênio ocorrem no núcleo das 
hornblendas e por vezes em intercrescimento simplectítico com quartzo na borda do 
ortopiroxênio, indicando condições de desequilíbrio (retrometamorfismo). Os opacos 
(magnetita?) geralmente estão associados com biotita e hornblenda. 
O quartzo ocorre nos espaços intergranulares do plagioclásio. Exsolução amarronada e de 
opacos ao longo do plano de clivagem da hornblenda é sugestiva de reação a alta temperatura 
(exsolução de titânio?) 
A paragênese mineral com hip+hb+bt(ti)+plagio+qzo é indicativa da fácies granulito baixo, com 
reequilíbrio metamórfico para anfibolito superior. 
 
 
 
Rocha 
Granulito máfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde (Unidade Vila Progresso) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 17 No. LABORATÓRIO:   
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, foliada, com incipiente bandamento, textura granoblástica e 
lepidoblástica. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 28 
Feldspato potássico- 35 
Plagioclásio- 30 
Biotita- 3 
Hornblenda- 5 
Titanita- 1 
Epidoto- tr 
Apatita- tr 
Opacos- tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granoblástica definida pelo arranjo a 120º dos cristais de quartzo+ 
plagioclásio+K-feldspato. Os espaços intergranulares estão preenchidos por um agregado fino 
de cristais quartzo-feldspáticos que também apresentam arranjo granoblástico, indicando 
recristalização/recuperação. 
A hornblenda apresenta-se parcialmente substituída para biotita e titanita, seu pleocroísmo 
evidencia alto conteúdo de titânio. A titanita também é derivada dos opacos, provavelmente 
ilmenita. Metamorfismo de fácies xisto verde superior/anfibolito baixo. 
 
 
 
Rocha 
Hornblenda metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
São Pedro 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL20 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, granulação média, bandada, textura granolepidoblástica, 
bandas máficas a base de biotita e bandas félsicas com quartzo, feldspato potássico e 
plagioclásio 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio- 48 
Quartzo- 36 
Feldspato potássico- 10 
Biotita- 6 
Opacos- tr 
Titanita- tr 
Allanita- tr 
Zircão- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura/estrutura protomilonítica onde observa-se porfiroclastos de quartzo, 
plagioclásio e K-feldspato parcialmente preservados da deformação, em matriz granoblástica 
fina composta de agregados de grãos de quartzo. 
A biotita é lamelar envolvendo os porfiroclastos e definindo uma foliação á rocha. A 
recristalização acontece nos cristais de quartzo e biotita, ou seja, de temperatura de fácies 
xisto verde superior. Os porfiroclastos feldspáticos mostram-se também alinhados sugerindo 
arranjo ígneo, posteriormente afetados por deformação. 
 
 
Rocha 
Biotita metagranodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fácies São Pedro? 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 26A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração esverdeada, granulação média, textura granoblástica, onde se destacam 
os cristais de anfibólio e plagioclásio em arranjo granoblástico. Rocha de densidade média a 
alta. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda- 67 
Plagioclásio- 30 
Titanita- 3 
Epidoto- tr 
Biotita- tr 
Opaco- tr 
Carbonato- tr 
Clorita- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granoblástica decussada definida pelo arranjo dos cristais de hornblenda 
(magnesiana?) em contato reto a 120º. Raros cristais maiores de hornblenda de mesma 
composição (relictos ígneos) em matriz de diminutos cristais de hornblenda. Textura cumulática 
também pé definida pelo aglomerado de cristais de hornblenda. Intercrescimento mirmequítico 
é raro. Fraco hidrotermalismo é evidenciado pela presença de carbonato+epidoto entre os 
cristais de plagioclásio. Biotita está alterada para clorita. A titanita ocorre em aglomerados 
globulares. Parag~enese metamórfica compatível com o fácies anfibolito superior. 
 
 
Rocha 
Anfibolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde ( Unidade Novo Progresso) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 26B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza a amarronada, muito intemperizada, granulação média a grossa, 
textura granoblástica, isotrópica. 
 
Mineralogia / Composição  

Actinolita- 65 
Clorita magnesiana- 32 
Opacos- 3 
Talco- tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granoblástica decussada com megacristais de actinolita envoltos e/ou 
substituídos parcialmente por clorita magnesiana e talco. O talco apresenta extinção ondulante 
e kink bands indicando deformação associada ao metamorfismo/hidrotermalismo. Os opacos 
são de 2 gerações: cristais maiores (magnetita?) dispersos pela lãmina e agregados alongados 
que se desenvolvem ao longo dos planos de clivagens da actinolita. Esta, tem habito prismático 
e acicular. 
A paragênese e feição textural é indicativo de processo de baixo grau metamórfico ou 
hidrotermalismo. 
 
 
Rocha 
Clorita actinolitito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
? 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 29B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza composta por minerais planares (biotita) e agregado quartzo-
feldspático, granulação fina, finamente foliada. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 33 
Quartzo- 30 
Plagioclásio- 29 
Biotita- 7 
Epidoto- 1 
Allanita- tr 
Zircão- tr 
Muscovita- tr 
Apatita- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granolepidoblástica definida pelo arranjo granoblástico dos constituintes 
quartzo-feldspáticos e pelo arranjo linear das placas de biotita. Apresenta uma incipiente 
foliação definida pelo alinhamento das biotitas e pelos cristais de quartzo alongados e 
recristalizados. Muscovita é secundária, originada a partir da biotita. Epidoto originado a partir 
da allanita, associada a biotita. Tamanho dos cristais variam de 0,2 a 0,5mm. Rocha fanerítica 
fina, sendo um provável autólitos monzo a granodiorítico. 
 
 
 
Rocha 
autólito monzo a granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
? 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 30 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 37 
Quartzo - 36 

 

Biotita  - 23  
Epidoto - 3  
Titanita - 1  

 
Observações 
    Rocha de granulação fina, foliada, textura granolepidoblástica, composta por lâminas de 
biotita com pleocroísmo verde a marrom claro, alinhados, e textura granoblástica definida pelo 
arranjo de quartzo+plagioclásio na matriz. O plagioclásio também ocorre como porfiroblastos 
de até 1,5 cm, onde englobe cristais de biotita e epidoto. Tanto os porfiroblastos de plagioclásio 
como os cristais de quartzo exibem efeitos de deformação como plano de maclas deslocados e 
extinção ondulante, respectivamente. O epidoto desenvolve-se a partir de plagioclásio e da 
biotita. Matriz recristalizada em arranjo granoblástico. 
 
 
 
Rocha 
    Enclave tonalítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 31 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração esverdeada, granulação fina, isótropa, textura subofítica, muito fraturada, 
com algumas fraturas preenchidas por quartzo. Microcristais de plagioclásio em matriz máfica 
fanerítica fina. 
 
Mineralogia / Composição  

Actinolita- 55 
Plagioclásio- 34 
Biotita- 7 
Quartzo- 3 
Opacos - tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura subofítica onde se observa fantasmas de piroxênio e hornblenda 
transformados por um agregado decussado de actinolita substituindo por completo os cristais 
acima citados. Na substituição, sobra sílica para formar gotículas de quartzo que ocorrem 
associadas a actinolita (pequenos grãos globulares e disformes de quartzo). Fraturas abertas 
seccionam a rocha e são preenchidas por quartzo de baixa temperatura. Raros cristais de 
albita também ocorrem, assim como cristais individuais e em intercrescimento mirmequítico 
com quartzo. 
A biotita ocorre de forma lamelar e formas ameboides irregulares sugerindo cristalização tardia 
(líquido residual) crescendo entre os cristais de actinolita. 
A rocha deve ter passado por um processo metassomático nas fases finais de cristalização, 
onde os cristais primários de piroxênio/hornblenda foram substituídos por cristais de actinolita e 
biotita (fase tardi-magmática). 
 
 
 
Rocha 
Actinolita diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
? 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 33 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, granulação média, isótropa, textura hipidiomórfica 
inequigranular, composta por biotita (<5%), quartzo, K-felspato e plagioclásio. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 38 
Quartzo- 25 
Plagioclásio- 35 
Biotita- 2 
Titanita- tr 
Epidoto- tr 
Muscovita- tr 
Zircão-tr 
Opacos- tr 

 

  
 
Observações 
Textura inequigranular hipidiomórfica representada por cristais subidiomórficos de microclínio e 
plagioclásio. Apenas o quartzo mostra um arranjo granoblástico em contato suturado entre os 
cristais. Frequente presença de intercrescimentos mirmequíticos e cristais neoformados de 
microclínio, sugerindo um processo metassomático potássico, assim como muscovita gerada a 
partir da transformação da biotita. Neocristais de albita ocorrem em intercrescimento 
mirmequítico com quartzo e mesopertitas desenvolvidas ao longo do plano de macla do 
microclínio. 
 
 
Rocha 
Leucomonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 34 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, granulação média, isótropa, textura hipidiomórfica 
inequigranular, composta por biotita (,5%), quartzo, K-felspato e plagioclásio. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 54 
Quartzo- 25 
Plagioclásio- 18 
Biotita- 3 
Titanita- tr 
Anfibólio- tr 
Epidoto- tr 
Muscovita- tr 
Zircão-tr 
Opacos- tr 
Allanita- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica representada por fenocristais subidiomórficos 
de microclínio pertítico com inclusões de quartzo e plagioclásio subarredondados e, por vezes, 
diminutos grãos de quartzo subarredondados formam uma linha contínua ao redor e dentro do 
fenocristal de microclínio, indicando uma zonação no cristal (superfície de reabsorção 
concêntrica-desiquilibrio na cristalização-mistura de magma?). Epidoto+muscovita+titanita são 
minerais secundários. O epidoto cresce a partir da allanita e biotita, enquanto que a titanita a 
partir dos opacos (ilmenita ou ilmeno-magnetita). Apenas o quartzo apresenta contato 
serrilhado e extinção ondulante, sugerindo cristalização sob stress ou deformação tardi-
magmática. Intercrescimentos mirmequíticos são raros e ocupam os espaços intergranulares 
dos feldspatos. 
 
 
Rocha 
Leucomonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Paranaíta? 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 35 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, granulação média, isótropa, textura hipidiomórfica 
inequigranular, composta por biotita (<5%), quartzo, K-felspato e plagioclásio. K-feldspato 
engloba diminutos cristais de plagioclásio. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 55 
Quartzo- 20 
Plagioclásio- 22 
Biotita- 3 
Epidoto- tr 
Muscovita- tr 
Zircão-tr 
Opacos- tr 
Apatita- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha semelhante a TL 34, textura inequigranular hipidiomórfica representada por fenocristais 
subidiomórficos de microclínio pertítico com inclusões de quartzo e plagioclásio 
subarredondados.  Os cristais de plagioclásio (oligoclásio) exibem zonação ígnea normal, com 
núcleo parcialmente substituído para muscovita+epidoto, bordas com intercrescimento 
mirmequítico e, por vezes, exibe crescimento de microclínio em continuidade optica (eixo C), 
substituindo-o nas suas bordas. A biotita exibe pleocroísmo marron a levemente esverdeado, 
com alteração para epidoto. 
Hidrotermalismo pervasivo com geração de muscovita+epidoto, entretanto, não muito intenso. 
 
 
Rocha 
Leucomonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Paranaíta 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 36    foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza a creme, fanerítica fina, onde destacam-se microcristais de quartzo 
globular em matriz afanítica. Microzonas paralelas de sericita que marcam uma incipiente 
foliação. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 25 
Sericita- 52 
Feldspatos- 23 
Opacos- tr 
Zircão- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha fanerítica fina contendo microfenocristais de quartzo com golfos de corrosão, 
embainhamento, formas pseudohexagonais a arredondadas e fenocristais de feldspatos não 
sendo possível distinguir qual o tipo, devido ao forte hidrotermalismo com geração de sericita. 
Da mesma forma na matriz a qual é uma massa sericítica. Os feldspatos ocorrem também na 
forma de fragmentos angulosos, de deversos tamanhos.  
Estrutura de fluxo é definida por microveios de quartzo exibindo dobras convolutas. Microzonas 
de cisalhamento com sericita atravessam na diagonal essas estruturas de microveios. 
Os opacos ocorrem como cristais anédricos (fantasmas), em agregados de grãos na forma de 
“pontilhados”. A composição é riolítica. 
 
 
Rocha 
Tufo a cristal  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 37 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha fanerítica fina onde destacam-se microfenocristais de plagioclásio e quartzo em matriz 
fanerítica fina. Isotrópica com incipiente foliação de fluxo? O plagioclásio é esverdeado devido 
ao processo de alteração para epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio- 69 
Quartzo- 27 
Epidoto- 3 
Clorita- 1 
Zircão- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura fanerítica fina, porfirítica, onde destacam-se alguns cristais 
pseudohexagonais de quartzo, com golfos de corrosão, embainhados, e fenocristais e 
fragmentos de plagioclásio de diversos tamanhos, angulosos e prismáticos. A matriz é um 
aglomerado microscópico de quartzo, além de sericita. Fragmentos de rocha também ocorrem, 
Grande quantidade de epidoto, associado a clorita, sugere origem hidrotermal. Os mesmos 
ocorrem como agregados decussados em substituição aos cristais de plagioclásio e 
preenchendo fraturas junto com quartzo+clorita. Observa-se também, incipiente foliação de 
fluxo ígneo. 
 
 
Rocha 
Ignimbrito dacítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 41A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação grossa, com textura hipidiomórfica inequigranular, destacando os cristais 
prismáticos de K-feldspato pertítico, cristais cinza subédricos de quartzo e plagioclásio 
esbranquiçado por alteração sericítica. A biotita ocorre intercristais quartzo-feldspáticos. 
Isotrópica. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 40 
Quartzo- 28 
Plagioclásio- 19 
Biotita- 13 
Titanita- tr 
Epidoto- tr 
Zircão-tr 
Opacos- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica representada por cristais prismáticos de até 
5cm de microclínio pertítitco e que apresenta frequentes inclusões de diminutos cristais de 
plagioclásio zonado e quartzo hexagonal. As bordas dos megacristais de microclínio por vezes 
apresentam intercrescimento mirmequítico de quartzo+albita. Ocorre também uma segunda 
geração de microclínio (tardio) que ocupa os espaços intergranulares de fenocristais de 
microclínio e associado a albita. Efeitos deformacionais são observados apenas nos cristais de 
quartzo onde os mesmos exibem extinção ondulante e formação de subgrãos, por tectônica 
rúptil-dúctil, além de fraturas nos feldspatos. A titanita é primária e epidoto é derivado da 
alteração da biotita. O plagioclásio (oligoclásio) também ocorre como fenocristal, com 
tamanhos menores (0,5mm). 
 
 
Rocha 
Biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Paranaita 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 41B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada a esbranquiçada, granulação fina, textura apolítica, isotrópica, 
formada por um mosaico equigranular fino de quartzo+k-feldspato+plagioclásio, sem mineral 
máfico. 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio- 38 
Quartzo- 35 
Plagioclásio- 27 
Biotita- tr 
Muscovita- tr 
Opacos- tr 
Zircão- tr 
Allanita- tr 
Epidoto- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura equigranular hipidiomórfica, granulação fina (tamanho médio dos 
cristais=1mm), composta por cristais de feldspato potássico francamente pertítico, plagioclásio, 
quartzo e frequentes intercrescimentos mirmequíticos em forma de verruga. Epidoto e 
muscovita são produtos de alteração hidrotermal muito incipiente. 
 
 
 
Rocha 
Leucomicromonzogranito (aplito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL44 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração vermelho escuro com pontuações esbranquiçadas, isotrópica, granulação 
fina, onde se destacam microcristais de quartzo em matriz afanítica. 
 
Mineralogia / Composição  

Feldspato Potássico- 28 
Plagioclásio- 39 
Quartzo- 28  
Carbonato- 3 
Sericita- 2 
Epidoto- tr 
Opacos- tr 
Zircão- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica onde destacam-se microfenocristais (1 a 2,5mm) de feldspato 
potássico+plagioclásio+quartzo em matriz fanerítica muito fina a base de quartzo + sericita. Os 
fenocristais de quartzo exibem golfos de corrosão, embainhamento, e são em parte 
fragmentados, assim como os feldspatos. Os fragmentos podem ter sido originados por 
tectônica rúptil ou pela própria ejeção do magma. As fraturas estão preenchidas por 
carbonato+sericita evidenciando processo hidrotermal (carbonatação, sericitização), além da 
substituição parcial dos feldspatos por agregado fino de quartzo (silicificação). 
A matriz é um agregado microcristalino de quartzo e sericita. A grande quantidade de quartzo 
na matriz (mosaico microgranular) pode também ter sido gerado por devitrificação. 
 
 
Rocha 
Ignimbrito riodacítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 47    foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, isotrópica, granulação fina a afanítica, com microfenocristais 
de quartzo e k-feldspato em matriz afanítica. Teor de máfico < 5%. 
 
Mineralogia / Composição  

Ortoclásio- 50 
Plagioclásio- 23 
Quartzo- 27 
Anfibolio –tr 
Opaco- tr 
Zircão-tr 
Sericita- tr 
Clorita- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica onde destacam-se microfenocristais de 
quartzo+ortoclásio+plagioclásio. Os cristais de ortoclásio e plagioclásio exibem fraturas 
preenchidas por sericita, além de seus núcleos estarem parcialmente substituídos por sericita. 
Bordas dos fenocristais exibem uma microzona de diminutos cristais (coroa) de quartzo 
evidenciando processo de resfriamento rápido. Os microcristais de quartzo mostram formas 
hexagonais, embainhamento e golfos de corrosão, também com fraturas preenchidas por 
sericita. A matriz é formada por um agregado microcristalino dominante de quartzo, associado 
com carbonato+albita+sericita. Zircão ocorre sempre associado a agregados esparsos de 
clorita e prováveis fantasmas de anfibólio. 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 47B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio – 61 
Hornblenda – 12 

 

Quartzo – 10 
Biotita – 10 

 

K-feldspato - 4  
Ortopiroxênio  - 3 
Opacos – tr 
Zircão – tr 
 

 

 
Observações 
   Rocha semelhante a GR 45B. Textura granoblástica e hipidiomórfica inequigranular. Destaca-
se os cristais prismáticos de plagioclásio com planos de maclas deslocados, extinção 
ondulante, sendo rodeadas por neogrãos  de composição mais sódica, além de albita em 
intercrescimento mirmequítico com quartzo nas bordas de cristais  maiores. Os neogrãos de 
textura granoblásticas exibem contatos retos e ocupam os espaços intergranulares dos cristais 
maiores. O k-feldspato é raro. A hornblenda é verde escura, engloba os cristais de piroxênio e 
juntamente com a biotita titanífera, os componentes máficos (+opx). Por vezes observam-se 
dobras na biotita. O ortopiroxênio (enstatita) ocorre geralmente no núcleo da hornblenda. 
 
 
Rocha 
  Enderbito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 48 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração vermelho-tijolo, isotrópica, textura microporfirítica, destacando-se 
microfenocristais de quartzo subarredondados e k-feldspato em seções prismáticas, imersos 
em matriz afanítica. 
 
Mineralogia / Composição  

Ortoclásio- 40 
Plagioclásio- 24 
Quartzo- 36 
Opaco- tr 
Zircão-tr 
Sericita- tr 
Carbonato- tr 
Óxido de ferro- tr 

 

  
 
Observações 
Textura porfirítica onde se observam fenocristais euédricos de ortoclasio+plagioclásio+quartzo. 
Estes últimos são hexagonais e apresentam golfos de corrosão. Feições levemente alongadas 
se assemelham a amígdalas preenchidas por quartzo. Fenocristais de ortoclásio exibem uma 
coroa de diminutos cristais de quartzo (resfriamento rápido?) Textura felsítica definida por 
agregado microcristalino de quartzo na matriz. Alteração hidrotermal indicada pela presença de 
carbonato+sericita, que ocorrem geralmente em microfraturas dos feldspatos. 
 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colider 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 49  foto-microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

 
Plagioclásio – 68 

 

Quartzo – 12  
Biotita – 8  
Hornbelnda – 5 
Ortopiroxênio – 2 
Clinopiroxênio – 4 
Opacos - 1 
 

 

Observações 
Rocha de textura porfiroclástica e nematoblástica. A primeira é definida pelos cristais de 
plagioclásio que exibem planos maclas dobrados, cristais que sobreviveram a deformação, 
porém com bordas subgranuladas e recuperadas (recovery). Por vezes os planos de maclas 
ficam escalonados. A textura nematoblástica é definida pelo arranjo alongado/alinhado dos 
cristais de hornblenda + biotita titanífera. 
A hornblenda verde-acastanhada ocorre em intercrescimentos simplectíticos com quartzo ao 
redor do ortopiroxênio. A biotita titanífera é associada a hornblenda e define a foliação a rocha. 
O plagioclásio é zonado, porfiroblástico englobando diminutos cristais de clinopiroxênio e 
hornblenda. Intercrescimentos mirmequíticos são raros. 
A paragênese com plagioclásio mais ou menos quartzo + clinopiroxênio + hornblenda + 
ortopiroxênio + biotita titanífera  é  indicativo de fácies granulíto. A recristalização de 
plagioclásio dá-se de forma agregados granoblásticos de diminutos cristais envolvendo os 
porfiroclástos de plágio, juntamente com agregados de quartzo.  
 
 
 
Rocha 
Enderbito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 50A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio – 35 
Plagioclásio – 32 
Quartzo – 22 
Biotita – 10 
Zircão – tr 
Opacos – 1 
Titanita - tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica e protomilonítica. Evidenciam-se fenocristais de 
microclínio e plagioclásio envoltos por agregados de microclínio de 2° geração, em agregados 
granoblásticos.  
A biotita envolve os porfiroclastos feldspáticos e define a foliação da rocha. Os efeitos 
deformacionais incluem maclas deslocadas e/ou dobradas do plagiocásio, extinção ondulante 
de todos os constituintes minerais. Há uma segunda geração de plagioclásio (albita) na matriz, 
que se associam ao microclínio  em arranjo granoblástico. Paragênese em equilíbrio do fácies 
anfibolito. 
 
 
Rocha 
Biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 50B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

 
Hornblenda – 60 
Plagioclásio – 32 
Quartzo – 5 
Biotita – 3 
Opacos – tr 
Apatita - tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granonematoblástica definida pelo arranjo granoblástico-alongado do 
anfibólio em contato com cristais de plagioclásio e quartzo, também em agregados 
granoblásticos. A biotita é rara e associa-se ao anfibólio. Raros cristais bem formados de 
plagioclásio (hidiomorfos) estão dispersos pela lâmina. A paragênese em equilíbrio com 
hornblenda+plágio+qzo+bt é indicativo de fácies anfibolito. 
 
 
 
Rocha 
Anfibolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 52 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 38 
K-feldspato -37 

 

Quartzo - 21  
Biotita - 4  
Zircão – tr 
Opacos - tr 

 

 
Observações 
     Rocha de textura granoblástica inequigranular, representada por cristais subédricos de 
microclínio+plagioclásio, parcialmente recristalizados nas bordas por agregados de neogrãos e 
por intercrescimentos mirmequíticos. Alteração hidrotermal é definida pelos palhetas de 
sericita/muscovita e carbonatos em fraturas nos cristais, principalmente no plagioclásio. 
 
 
 
Rocha 
Biotita-metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 53A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio – 47 
Hornblenda – 20 
Microclínio – 7 
Quartzo – 15 
Biotita – 10 
Titanita – 1  
Allanita - tr 
Opacos - tr 

 

  
 
Observações 
Rocha bandada onde as bandas máficas são representadas por arranjo alongado de 
hornblenda e biotita, além de pequenos cristais de titanita e bandas félsicas definidas por um 
agregado granoblástico-alongado de plagioclásio+quartzo. A granulação é média (1 a 3 mm), 
tendo uma matriz mais fina de agregado de microclínio+plágio+quartzo, associado a 
intercrescimentos mirmequíticos entre os cristais maiores de plagioclásio. A hornblenda é de 
pleocroísmo verde a verde-acizentado, com inclusões de quartzo e allanita. Esta por sua vez 
ocorre em diversos tamanhos (atinge até 2mm). 
A paragênese mineral com qzo+pg+Kf+bt+hb é de fácies anfibólio superior. 
 
 
 
Rocha 
Ortognaisse granodiorítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 53B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio – 43 
Plagioclásio – 30 
Quartzo – 27 
Hornblenda - tr 
Titanita - tr 

 

  
 
Observações 
Leucossoma de granulação grossa em contato com mesossoma granodiorítico bandado. O 
leucossoma é representado por microclínio, plagioclásio, quartzo em arranjo granoblástico, 
contato suturado entre grãos e extinção ondulante no quartzo. Intercrescimento mirmequítico é 
comum no contato do leucossoma e mesossoma, assim como mirmequitos tipo verruga no 
interior do microclínio. Raros cristais de hornblenda+titanita no leucossoma. 
 
 
 
Rocha 
Leucossoma monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 55 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 39 
K-feldspato - 34  

 

Quartzo - 19  
Biotita - 8  
Allanita -tr 
Opacos – tr 
Zircão – tr 
Titanita - tr 

 

 
Observações 
Rocha de textura granolepidoblástica definida pelo arranjo granoblástico dos constituintes 
quartzo-feldspáticos e pelo alinhamento das lamelas de biotita. Apresenta um incipiente 
bandamento onde as microbandas máficas são a base de biotita+allanita e bandas félsicas a 
base de k-feldspatos+plagioclásio+quartzo. Os cristais de plagioclásio+quartzo estão 
alongados segundo a foliação, mostrando uma (re) cristalização dinâmica sin-tectônica. É 
digno de nota os grandes cristais de allanita (2 a 3 mm). Intercrescimento mirmequítico também 
é comum nas bordas dos cristais de k-feldspatos. 
 
 
 
Rocha 
Biotita-ortognaisse monzogranítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 63 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio – 44 
Quartzo - 27 
Plagioclásio - 13 

 

Anfibólio – 10 
Biotita-6 

 

Titanita - tr  
Epidoto – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de textura protomilonítica alongada, onde se observam-se porfiroclastos de 
microclínio mesopertítico alongados ao longo da foliação, envoltos por um agregado 
de quartzo. Microfraturas no k-feldspato estão preenchidas por agregado policristalino 
de quartzo. A deformação parece ser sin-tectônica, ou seja, a recristalização do 
quartzo  é na fase subsólidus. Só recristaliza o quartzo e não os feldspatos. O anfibólio 
de pleocroísmo verde-azulado pode ser arfvedsonita.Quase todos os fenocristais de k-
feldspatos são mesopertíticos. 
 
 
 
Rocha 
Bt- anfibólio metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 66 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 35 
Plagioclásio - 25 
k-feldspato - 27 

 

Biotita - 10  
Sillimanita - 3  
Granada – tr 
Opacos – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de textura granoblástica definida pelo arranjo granoblástico do quartzo+k-
feldspato+plagioclásio. Biotita e sillimanita formam aglomerados. O pleocroísmo 
marrom-avermelhado da biotita indica alto teor de titânio ou seja, de alta temperatura. 
O feldspato potássico é geralmente pertítico, com raros intercrescimentos 
mirmequíticos nas suas bordas. A paragênese com plagioclásio+k-
feldspato+quartzo+biotita+silimanita+granada é sugestiva de fácies anfibolito superior.  
     O protólito é provavelmente grauvaca.  
 
Rocha 
Sillimanita-biotita paragnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Compl. N. Monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 69 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

k-feldspato - 32 
Plagioclásio - 35 

 

Quartzo - 26  
Muscovita  - 4  
Biotita – 1 
Epidoto – 2 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de textura granoblástica com bimodalidade na granulação, com faixas de grãos 
maiores granoblásticos quartzo-feldspáticos, alternados com grãos menores de mesma 
composição. Ainda se observam remanescentes de porfiroclastos de plagioclásio e k-
feldspatos, praticamente substituídos por agregado decussado de muscovita e epidoto. O 
tamanho de grão no geral é de 0,2  a 0,4 mm. Milonito de protólito granítico. A recristalização 
de muscovita +epidoto indica metamorfismo de fácies xisto verde superior. No núcleo dos 
cristais de epidoto, aparece um mineral castanho (allanita). 
 
 
 
Rocha 
  Milonito monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

K-feldspato - 29 
Plagioclásio - 40 

 

Quartzo - 23  
Biotita - 8  
Epidoto – tr 
Alanita – tr 
Titanita – tr 
Zircão – tr 
Opacos - tr 

 

 
Observações 
    Na foliação Sn+1 desenvolve-se placas de mucovita e cominação de grão. Microzonas 
miloníticas. Rocha de textura granoblástica alongada, definida pelo arranjo sin-tectônico dos 
cristais feldspaticos.  Apenas o quartzo exibe forte recristalização. A biotita define a foliação 
onde as palhetas contornam os cristais maiores de feldspatos. A foliação desenvolve um par 
SxC, com muscovita retrometamórfica. 
 
 
 
Rocha 
  Ortognaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 76A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 37 
Plagioclásio - 30 

 

Quartzo - 25  
Biotita - 6  
Titanita – 2 
Epidoto – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
   Rocha de granulação média, foliada, textura granoblástica e protomilonítica. A primeira é 
definida pelo arranjo granoblástico de minerais neoformados na matriz, geralmente microclínio, 
quartzo e plagioclásio. A segunda é definida por porfiroclastos de plagioclásio e microclínio que 
sobreviveram a deformação/metamorfismo. Os plagioclásios exibem zonação ígnea, núcleo 
alterado para epidoto+sericita. As bordas dos plagioclásios e microclínios estão envolvidas  por 
um agregado granoblástico de microclínio neoformado e mais raro de plagioclásio (albita?), 
inclusive com desenvolvimento de mirmequitos. 
     A biotita juntamente com titanita+epidoto formam microbandas máficas definindo um 
incipiente bandamento. 
     O reequilíbrio metamórfico deu-se em condições de fácies xisto verde superior/anfibolito 
baixo. 
 
 
Rocha 
 
Unidade Litoestratigráfica 
     Titanita-biotita metamonzogranito. 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 76C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 48 
Microclínio -18 

 

Quartzo - 23  
Biotita - 9  
Hornblenda – 1 
Titanita – 1 
Epidto – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Enclave granodiorítico de granulação fina, foliado, com quartzo bem alongado e 
remanescentes de microporfiroclastos de plagioclásio + microclínio. Textura granoblástica 
predominante com arranjo a 120° das constituintes, quartzo-feldspáticos em contato reto. A 
hornblenda mostra-se transformada parcialmente para biotita+epidoto. Enclave granodiorítico 
um pouco mais deformado que a sua encaixante.  
 
 
 
Rocha 
Enclave microgranular granodiorítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 77 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 52 
Clinopiroxênio - 30 

 

Olivina - 10  
Opacos - 4  
Iddingsita – 3 
Ortopiroxênio – 1 
Apatita - tr 

 

 
Observações 
     Textura subofítica onde as ripas de plagioclásio envolvem os piroxênios. A rocha mostra-se 
muito transformada (hidrotermalismo?) onde os clinopiroxênios são “fantasmas”, transformados 
para opacos esqueletais. Exsolução de ferro do piroxênio para formar opaco. Olivina 
parcialmente transformada em iddingsita. Ocorrem minerias disformes de biotita derivada do 
piroxênio.  
 
 
 
Rocha 
 Olivina diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 80 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 34 
Plagioclásio - 30 

 

Quartzo - 27  
Biotita – 6 
Epidoto – 2 

 

Titanita – 1 
Zircão tr 
Monazita?- tr 

 

 
Observações 
    Rocha de granulação grossa textura protomilonítica e granoblástica onde observam-se 
porfiroclastos de microclínio e plagioclásio, sobreviventes da deformação, envoltos por um 
agregado granoblástico de quartzo+albita+microclínio. Os porfiroclastos de microclínio  são 
mesopertíticos, onde os agregados de quartzo desenvolvem-se na sombra de pressão. As 
biotitas esverdeadas se amoldam ao redor dos porfiroclastos. A titanita é primaria, em cristais 
euédricos e epidoto junto com biotita definem a foliação protomilonítica. Nos núcleo dos cristais 
ígneos (porfiroclastos) de plagioclásio exibem alteração para epidoto + carbonato + muscovita  
por processo hidrotermal tardio. A deformação/metamorfismo é em estágio sólidus, com 
temperaturas de recristalização de fácies xisto verde superior a anfibolito baixo. Por vezes, 
exibe estrutura augen. 
 
 
 
Rocha 
   Titanita-biotita metamonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 82   foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

k-feldspato – 35  
Plagioclásio - 24 

 

Quartzo - 33  
Sericita/muscovita - 7  
Epidoto – 1 
Opacos - tr 

 

 
Observações 
     Rocha fanerírtica fina, onde se observa uma foliação metamórfica de baixo grau 
superimposta, definida pelo alinhamento das finas lâminas de  muscovita e agregados 
granoblásticos de quartzo na matriz. Por vezes, ocorrem agregados poligonais de quartzo que 
crescem na sombra de pressão de cristais maiores (microporfiroclastos de quartzo). Par SxC 
definido pela muscovita também ocorrem. Microporfiroclastos de k-
feldspato+plagioclásio+quartzo são relictos ígneos preservados da deformação, parcialmente 
transformados para epidoto+mica branca. A foliação é definida pelo alinhamento de mica 
branca+epidoto. Metamorfismo de fácies xisto verde. Porfiroclastos quartzo-feldspáticos 
levemente rotacionados. 
    Cristais de quartzo exibem feições ígneas bem preservadas (golfo de corrosão, formas 
pseudohexagonais), porém com forte extinção ondulante.  
 
 
Rocha 
    Epidoto-muscovita metariodacito. 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 83 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 37 
Plagioclásio - 30 

 

Quartzo - 28  
Muscovita - 3  
Biotita – 2 
Granada – tr 
Epidoto – tr 
Opacos – tr 
Clorita - tr 

 

 
Observações 
     Rocha de textura granoblástica e lepidoblástica. Observam-se cristais maiores de 
microclínio e plagioclásio com bordas substituídas por agregados mirmequíticos 
(quartzo+albita) além de agregados granoblásticos de microclínio neoformado. A paragênese 
com biotita+muscovita+granada+epidoto definem a foliação metamórfica. A matriz é formada 
por um agregado neoformado granoblástico-alongado de quartzo+microclínio+albita. Os 
porfiroclastos de plagioclásio são os mais transformados, no núcleo, para muscovita.  
 
 
 
Rocha 
   Granda-biotita-muscovita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 84 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

k-feldspato - 37 
Plagioclásio - 32 

 

Quartzo - 28  
Biotita - 2  
Muscovita – 1 
Epidoto –tr 
Opacos- tr 

 

 
Observações 
     Rocha semelhante a TL83, porém menos deformada. Textura inequigranular hipidiomórfica 
e textura granoblástica. Fenocristais tabulares de microclínio e plagioclásio com bordas de 
intercrescimento mirmequítico em forma de verruga e também em arranjo granoblástico. Por 
vezes nota-se neocristais de microclínio adentrando (invadindo) cristais pretéritos de k-
feldspatos, assim como os mirmequitos também “invadem” os k-feldspatos prismáticos. Os 
cristais de quartzo formam aglomerados granoblásticos em contato edentado e extinção 
ondulante, entre os prismas  de plagioclásio e k-feldspatos. A muscovita+epidoto são derivados 
de biotita, os quais definem incipiente foliação e se desenvolvem em torno dos feldspatos. 
Epidoto também se desenvolve a partir do plagioclásio. Deformação em estágio subsólidus a 
sólidus, em condições metamórficas de fácies xisto verde.  
 
 
 
Rocha 
 Biotita metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 86 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 46 
Clinopiroxênio - 22 

 

Ortopiroxênio - 12  
Olivina - 6  
Biotita – 4 
Opacos – 2  
Apatita - tr 

 

 
Observações 
     Rocha de textura subofítica e ofítica, granulação média, com tamanho de cristal de 1 a 
3,5mm. No geral, a rocha não exibe sinais de alteração,  cristais límpidos de plagioclásio e 
piroxênio. Simplectitos de quartzo+feldspato ocorrem no espaço intergranular. A biotita é 
titanífera evidenciada pelo pleocroísmo marrom-avermelhado. Os opacos ocorrem geralmente 
associados a biotita (derivada do opaco), possivelmente ilmeno-magnetita em formas euédricas 
e esqueletais. Olivina globular com fraturas características. 
 
 
 
Rocha 
    Olivina gabronorito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 92 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 52 
Hornblenda - 30 

 

Biotita - 10  
Quartzo - 8  
Titanita – tr 
Opaco – tr 
Epidoto - tr 

 

 
Observações 
     Textura granoblástica e nematoblástica. A primeira é definida por arranjo dos cristais de 
plagioclásio em contato reto, enquanto que a última é dada pelo alinhamento da hornblenda e 
biotita. Apresenta um incipiente bandamento milimétrico. Os grãos de quartzo exibem forte 
deformação com subgrãos e extinção ondulante. Hornblenda é poiquilítica englobando cristais 
de quartzo. Há uma recristalização metamórfica formando agregados de plagioclásio na matriz. 
Alguns cristais de plagioclásio apresentam-se parcialmente transformados para sericita no seu 
núcleo. Metamorfismo de fácies anfibolito baixo. 
 
 
 
Rocha 
   Metaquartzo-diorito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 94      foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio- 51 
Anfibólio- 46 

 

Carbonato- 2  
Biotita- 1  
Epidoto- tr 
Opacos- tr 
Clorita- tr 

 

 
Observações 
     Rocha de granulação grossa, contendo cristais prismáticos de plagioclásio de até 2 cm de 
diâmetro com cristais de hornblenda actinolítica ocupando os espaços intergrãos do 
plagioclásio. A hornblenda actinolítica ocorrem como porfiroblastos de textura em peneira com 
inclusões de quartzo e transformada parcialmente para clorita. Pode ser que o quartzo seja 
derivado de transformação de antigos cristais de piroxênio. Franjas de calcita também ocorrem 
envolvendo o anfibólio. Raros cristais de plagioclásio em arranjo granoblástico ocorrem nas 
bordas de cristais maiores sugerindo grãos neoformados. Epidoto desenvolve-se no núcleo do 
plagioclásio. Opacos são de magnetita e pirita.  
     A paragênese com carbonato+clorita+pirita+hornblenda actinolítica sugere metamorfismo de 
fácies xisto verde. 
 
 
Rocha 
      Metagabro   
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 96    foto e microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Granada - 51 
Quartzo - 41 

 

Hematita - 8  
Grunerita - tr  
  

 
Observações 
     Rocha bandada, com bandas alternadas de quartzo totalmente recristalizado, alongado, e 
bandas de granada (almandina?) e hematita em agregados granoblásticos. Relictos de mineral 
acicular alongado (fantasma) de provável grunerita. O bandamento pode refletir o S0 
transposto pelo metamorfismo. As camadas de quartzo fitado de contato serrilhado entre os 
grãos, contendo raros cristais de granada no seu interior. A camada a base de 
granada+hematita forma um agregado granoblástico poligonal, com grãos de quartzo 
entremeados entre as granadas as quais são mais resistentes a deformação. 
 
 
 
Rocha 
    Gondito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 97 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 62 
Quartzo – 25 
K-feldspato - 5 

 

Hornblenda - 3  
Biotita - 3  
Epidoto – 1 
Clorita – 1 
Titanita – tr 
Zircão – tr 
Opacos – tr 
 

 

 
Observações 
    Rocha de textura protomilonítica com porfiroclastos de plagioclásio alterados para 
sericita+epidoto e bordejados pelas lamelas de biotita  e clorita, além de agregado 
granoblástico alongado de quartzo. O k-feldspato exibe formas sigmoidais (porfiroclastos) e 
agregados na matriz. A biotita está parcialmente transformada em clorita que juntamente com 
epidoto formam uma paragênese retrometamórfica de fácies xisto verde. Microvênulas que 
cortam a rocha é composta por quartzo fibro-radiado+epidoto+prehnita 
 
 
  
 
 
Rocha 
     Hornblenda metatonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 98 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio – 37 
Microclínio- 29 
Quartzo – 18 

 

Biotita – 10 
Muscovita- 6 

 

Epidoto – tr 
Zircão – tr 
Opacos – tr 
Clorita-tr 
 

 

 
Observações 
    Rocha de textura granoblástica e lepidoblástica. Os cristais feldspáticos exibem um 
alinhamento segundo o fluxo metamórfico-deformacional. Há apenas recristalização de quartzo 
na matriz, preservando tanto o k-feldspato como o plagioclásio ígneos. A muscovita é pré-
deformação, onde a mesma exibe dobramento do tipo kink bands. A biotita que está associada 
a muscovita, também está deformada. O k-feldspato é pertítico com frequentes inclusões de 
quartzo. A paragênese neoformada com qzo+epidoto+muscovita+biotita é indicativa de 
metamorfismo de fácies xisto verde. 
 
  
 
 
Rocha 
Muscovita-biotita metagranodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 99 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda - 78 
Plagioclásio - 20 

 

Clinopiroxênio - 2  
Quartzo – tr 
K-feldspato - tr 

 

Opacos – tr 
Biotita - tr 

 

 
Observações 
     Rocha de textura granoblática decussada, onde se observa porfiroblastos  de hornblenda 
contendo remanescentes de clinopiroxênio no seu interior. A hornbelnda exibe núcleo verde-
amarronado e bordas verde-claro a incolor, zonados, porém com zonação em continuidade 
óptica. (variação compossional). O clinopiroxênio ocorre nos interstícios do plagioclásio e 
substituído por hornblenda. O plagioclásio exibe “manchas” em crescimento simplectítico com 
quartzo (2ª geração de plagioclásio). No geral ocorre como fenocristais prismáticos com maclas 
bem preservadas. As raras biotitas são derivadas da ilmenita e/ou ilmeno-magnetita. A grande 
quantidade de mineral hidratado (hb) pode ser derivada das fases finais de cristalização do 
gabro. 
 
 
 
Rocha 
   Hornblenda gabro. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 100 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 69 
Clinopiroxênio - 15 

 

Ortopiroxênio - 5  
Olivina - 6  
Magnetita – 4 
Biotita – 1 
Anfibólio – tr 
Apatita - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de textura subofítica, granulação fina, isotrópica, com cristais de olivina exibindo 
bordas de reação, com franja de clinopiroxênio+anfibólio fino acicular. A biotita é titanífera 
(vermelho escuro) derivada da ilmeno-magnetita sugerindo magmas com tendência alcalina. A 
desestabilização da olivina para formar finas agulhas de anfibólio, deve-se, provavelmente, a 
fluídos tardi-magmáticos. O plagioclásio  ocorre em formas prismáticas (ripas) por vezes 
englobados pelos clinopiroxênios. Alteração hidrotermal incipiente apenas sericita no núcleo do 
plagioclásio. 
 
 
Rocha 
   Olivina diabásio. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL101A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 60  
Plagioclásio - 25 

 

Quartzo - 12  
Biotita - 3  
Hornblenda – tr 
Opacos – tr 
Epidoto – tr 
Apatita – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Textura inequigranular hipidiomórfica com microclínio em prismas tabulares pertíticos, 
plagioclásio com alteração no núcleo para epidoto+sericita. Intercrescimento pertítico ocorre 
entre os grãos maiores de feldspatos e também invadindo os cristais de microclínio. O quartzo 
ocupa os espaços intergranulares, geralmente em arranjo granoblástico. A biotita ocorre em 
aglomerados, com epidoto associado.  
 
 
 
Rocha 
     Leucomonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 101B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 55 
Microclínio - 25 

 

Quartzo - 20  
Epidoto - tr  
  

 
Observações 
   Rocha mista, bandada, com porções trondhjemíticas a base de plagioclásio+quartzo e porção 
de leucossoma monzogranítico. A porção trondhjemítica é um mosaico granoblástico  de 
contato lobado entre os cristais. A estimativa mineral é dificultada – rocha mista 
 
 
 
Rocha 
  Rocha mista (leucossoma granítico-trondhjemíto) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL101C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 62  
Quartzo -25  
K-feldspato - 1  
Biotita – 12 
Titanita – tr 
Epidoto – tr 
Allanita – tr  
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de granulação fina a média, foliada e bandada, textura granoblástica dominante, com 
bandas máficas representada por biotita+epidoto+titanita. O arranjo granobástico dos 
constituintes minerais (plagioclásio dominantemente) exibe contato lobado e o k-feldspato é 
restrito aos espaços intergranulares do plagioclásio. A biotita exibe pleocroísmo esverdeado 
denotando alto conteúdo de Fe+2. 
 
 
 
Rocha 
  Gnaisse tonalítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 102 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 47 
Microclínio - 18 

 

Quartzo – 20 
Biotita – 12 

 

Hornblenda - 2  
Titanita – 1 
Epidoto - tr 

 

 
Observações 
    Rocha semelhante a TL 101C. Contato suturado entre os feldspatos. Rocha de granulação 
média, textura granoblásitca com contato suturado entre os plagioclásio e k-feldspato. Ocorrem 
alguns cristais (porfiroclatos) de plagioclásio em matriz pouco mais fina e base de 
plagiocláio+quartzo+microclínio. Este, ocupa os espaços intergranulares em arranjo 
granoblástico. A biotita juntamente com titanita e hornblenda definem as bandas máficas. 
Ocorre uma lente de leucossoma também de arranjo granoblástico, porém de composição 
monzogranítica 
 
 
 
Rocha 
     Gnaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  TL 103 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 45 
Quartzo - 18 

 

Microclínio - 30  
Biotita - 6  
Titanita – 1 
Epidoto - tr 

 

 
Observações 
    Textura granoblástica definida pelo arranjo dos cristais feldspáticos em contato 
lobado/serrilhado. Ocorrem esparsos porfiroblastos de microclínio prismático, também 
microclínio de 2° geração preenchendo fraturas no plagioclásio. As biotitas exibem pleocroísmo 
verde (Fe+2) e definem um incipiente bandamento. Desenvolvimento de mirmequitos no contato 
do k-feldspato com plagioclásio . Alteração hidrotermal com geração de sericita+epidoto por 
sobre os cristais de plagioclásio. A titanita é primária, de hábito prismático losangular, enquanto 
que o epidoto é secundário, derivado de biotita. Microveios seccionam a rocha e são 
compostos por muscovita+epidoto+quartzo, de derivação hidrotermal. 
 
 
 
Rocha 
    Biotita gnaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 104A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Microclínio - 45 
Plagioclásio - 30 

 

Quartzo - 17  
Biotita - 6  
Titanita – 1 
Hornblenda – 1 
Epidoto – tr 
Allanita – tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
    Rocha de granulação grossa, textura inequigranular hipidiomórfica, com fenocristais de 
plagioclásio maclados, k-feldspato pertítico. O quartzo forma agregado granoblástico no espaço 
intergranular dos feldspato, exibindo contato serrilhado. Somente o quartzo e a biotita exibem 
efeitos  deformacionais estando os feldspatos com todas as feições ígneas preservados. 
Fraturas preenchidas com quartzo+epidoto+mica branca, além dos plagioclásio mostrarem-se 
parcialmente alterados para essa assembleia  de alteração, indica um evento hidrotermal 
pervasivo. A biotita apresenta pleocroísmo verde, indicando ser rica em Fe+2. O plagioclásio as 
vezes está parcialmente transformado para microclínio. 
 
 
 
Rocha 
   Biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 104B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 29 
Microclínio - 38 

 

Quartzo – 17 
Biotita - 13 

 

Hornblenda – 3  
Allanita – tr 
Titanita – tr 
Epidoto - tr 

 

 
Observações 
   Enclave microgranular porfirítico onde ocorrem microfenocristais de microclínio e plagioclásio 
em matriz granoblástica fina, mais composta por plagioclásio+microclínio+quartzo. Os máficos 
são representados por hornbelnda e biotita. O microclínio é pertítico e plagioclásio com núcleo 
transformado para epidoto. Microfraturas atravessam toda a rocha e são preenchidas por 
epidoto+quartzo de origem hidrotermal. 
 
 
 
Rocha 
  Enclave microgranular monzogranítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-023A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha sienogranítica de coloração avermelhada, leucocrática, isotrópica, granulação média a 
grossa com K-feldspato subédrico predominante, alguns com textura rapakivi. Existem planos 
de falha ricos em clorita/sericita com foliação xistosa. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 25-30 
Plagioclásio 20-25 
KF 25-30 
Biotita 2 
Clorita 5 
Opacos >5 
 
 
Observações 
 Textura granular hipidiomórfica fanerítica média grossa. Contato entre cristais suturados.  
KF pertíticos e plagioclásio sericitizado. Algumas feições de metassomatismo de plagioclásio 
para KF. Biotita cloritizada.  
Microfraturas preenchidas por quartzo.  
Microparticulas de óxidos.  
 
Rocha  
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles-Pires 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       18/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-23B   No. LABORATÓRIO:  
  
Características Mesoscópicas 

 Rocha verde com manchas rosadas e cinzentas, mostra textura intergranular fina a média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, clorita, epidoto, minerais 
máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-23% 
Clinopiroxênio-15% 
Hornblenda-08% 
Kfeldspato-15% 
Epidoto-10% 
Clorita-10% 
Tremolita-05% 
Sericita-05% 
Carbonato-03% 
Opaco-04% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 

 

Observações 

  Rocha muito alterada, mostra textura sub ofítica fina a média e estrutura maciça, com forte 
alteração hidrotermal e enriquecimento em epidoto, clorita, sericita, carbonato, tremolita e 
kfeldspato (potassificação). Constitui-se dominantemente de plagioclásio, clinopiroxênio, 
hornblenda, kfeldspato, clorita, epidoto, sericita e tremolita. O plagioclásio é o mineral 
predominante, ocorre prismático a ripiforme, euédrico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad, albita periclínio e parcialmente saussuritizado. O clinopiroxênio e tabular, 
xenomórfico, intersticial aos feldspatos, associa-se a agregados fibrosos a prismáticos de 
tremolita. O kfeldspato é pertítico, xenomórfico, ocorre intersticial ao plagioclásio. Epidoto em 
agregados granulares ou prismático, clorita e sericita em agregados lamelares e de palhetas, 
carbonato e tremolita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco/magnetita em cristais 
xenomórficos a idiomórficos, titanita xenomórfica, em geral associada ao opaco e apatita em 
finos prismas são os minerais acessórios presentes.      
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Monzo gabro alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-24ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha rosada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita, epidoto e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-33% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 
Hornblenda-04% 
Biotita-02% 
Clorita-05% 
Epidoto-03% 
Sericita-03% 
Carbonato-01% 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição granítica, mostra textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica 
média e estrutura foliada. Porfiroblastos de até 1,4cm de tamanho, são de kfeldspato, ocorrem 
tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostram as geminações carlsbad e polissintética cruzada. 
A matriz é constituída por quartzo, plagioclásio, kfeldspato, hornblenda e biotita. O quartzo é 
xenomórfico, forma agregados de cristais, imbricados entre si, com extinção ondulante. O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizado. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
mostra a geminação polissintética cruzada. A hornblenda é verde, tabular, está associada à 
biotita verde, lamelar, quase totalmente cloritizada. Clorita, epidoto, sericita e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos a idiomórficos, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão anédrico, arredondado são os 
minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 

Rocha 

 Biotita-hornblenda gnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 

 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-24B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza com manchas verdes, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granolepidoblástica e estrutura orientada e bandada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, hornblenda, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfelfspato-25% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 
Hornblenda-10% 
Biotita-08% 
Clorita-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

Observações 

  Rocha semelhante à amostra GG-24A, anteriormente analisada, está menos alterada e 
mostra maior percentual de minerais máficos (hornblenda e biotita). A textura é 
porfiroblástica/granonematolepidoblástica, está foliada. Constitui-se dominantemente de 
kfeldspato, quartzo, plagioclásio, hornblenda e biotita. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
ocorre na matriz e em alguns porfiroblastos sub centimétricos, é pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, a prismático, sub idiomórfico a xenomórfico, 
está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo ocorre intersticial aos 
feldspatos, forma agregados de cristais xenomórficos. A hornblenda é verde, tabular, está 
associada a agregados lamelares de biotita verde, parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, 
epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos a idiomórficos, apatita em prisma ou em secções basais hexagonais, zircão 
euédrico, zonado e allanita xenomórfica parcialmente metamictizada são os acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Biotita-hornblenda gnaisse granítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 08/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GG-26 A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza claro com manchas marrom avermelhadas, mostra textura granular, média e 
estrutura maciça. constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-41% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-15% 
Biotita-03% 
Hornblenda-03% 
Clorita-05% 
Sericita-03% 
Epidoto-05% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição quartzo monzo diorítica, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. constitui-se dominantemente d eplagioclásio, quartzo, kfeldspato com hornblenda e 
biotita subordinadas. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre prismático tabular, 
euédrico a sub euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita 
periclínio, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, 
epidoto micro granular e algum carbonato. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico. O 
quartzo ocorre xenomórfico, intersticial aos feldspatos. Biotita verde a parda em agregados 
lamelares, está quase totalmente cloritizada, associa-se à hornblenda verde, tabular e a 
epidoto em agregados granulares. Epidoto, clorita, sericita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Titanita idiomórfica a xenomórfica, opaco em cristais xenomórficos, 
apatita em prismas ou em secções basais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Quartzo monzo diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GG-26 A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza claro com manchas marrom avermelhadas, mostra textura granular, média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-41% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-15% 
Biotita-03% 
Hornblenda-03% 
Clorita-05% 
Sericita-03% 
Epidoto-05% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição quartzo monzo diorítica, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato com hornblenda e 
biotita subordinadas. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre prismático tabular, 
euédrico a sub euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita 
periclínio, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, 
epidoto micro granular e algum carbonato. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico. O 
quartzo ocorre xenomórfico, intersticial aos feldspatos. Biotita verde a parda em agregados 
lamelares, está quase totalmente cloritizada, associa-se à hornblenda verde, tabular e a 
epidoto em agregados granulares. Epidoto, clorita, sericita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Titanita idiomórfica a xenomórfica, opaco em cristais xenomórficos, 
apatita em prismas ou em secções basais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Quartzo monzo diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-26B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha verde escuro, acinzentado, mostra textura muito fina e estrutura maciça. constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, biotita, feldspatos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-32% 
Kfeldspato-10% 
Quartzo-15% 
Biotita-15% 
Hornblenda-05% 
Epidoto-05% 
Sericita-04% 
Carbonato-01% 
Opaco-10% 
Titanita-03% 
Apatita-tr 
 

 

Observações 

 Apesenta composição semelhante à amostra GG-26A, anteriormente analisada, mostra porém 
textura mais fina, intergranular/sub ofítica e maior conteúdo de biotita e de mineral 
opaco/magnetita. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, biotita, 
hornblenda e magnetita. O plagioclásio é ripiforme, euédrico, está geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura 
de epidoto micro granular, palhetas de sericita e carbonato. O kfeldspato pertítico e o quartzo 
ocorrem xenomórficos e intersticiais ao plagioclásio. A biotita é parda, forma agregados 
lamelares, associa-se à hornblenda verde, prismática. Mineral opaco/magnetita ocorre em 
cristais xenomórficos a idiomórficos, dispersos ou forma aglomerados de minúsculos grãos. 
Sericita, epidoto e carbonato são produtos de saussuritização do plagioclásio. Titanita em 
cristais xenomórficos e apatita em prismas e secções basais são acessórios. 
 
A textura muito fina sugere tratar-se de um fácies de borda ou de um dique.  
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Hornblenda-biotita-quartzo monzo diorito rico em magnetita 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 

 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-027 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor vermelha, holocristalina, leucocrática, equigranular a inequigranular, granulação 
média a grossa. Ocorrem raros fenocristais euédricos de K-feldspato (15 a 20 mm) 
Composição sienogranítica a alcali-granítica. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 25-30 
KF 40-50 
Biotita >5 
Clorita >5 
Plagioclásio 5 
  
 
 
Observações 
Textura granular hipidiomórfica fanerítica grossa. Composta basicamente por KF pertíticos e 
quartzo com extinção ondulante. Cristais de biotita são raros, levemente cloritizadas. 
Opacos com titanita associada. Titanomagnetita.  
Observado alguns cristais de plagioclásio metassomatizados para KF. Bem clássico. 
Então nem todo o KF é ígneo.  
Amostra com pigmentação vermelha por óxido de Fe.  
 
Rocha  
Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles-Pires 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       21/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322  
AMOSTRA: 4322-GG-28 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas e verdes, escuras, mostra textura 
porfirítica com matriz granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-35% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Clorita-03% 
Epidoto-01% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Fluorita-01% 
Opaco-02% 
Zircão-tr 
Allanita-01% 

 

Observações 

  Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfirítica/inequigranular e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, estes ocorrem 
eventualmente como fenocristais com em média, 3,0mm de tamanho. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações polissintética 
cruzada e carlsbad. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a idiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio, zonado, parcial e 
seletivamente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais intersticiais 
aos feldspatos. A matriz é quartzo feldspática, granular, fina. Biotita verde a parda forma 
agregados lamelares, parcialmente cloritizados. Sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
saussuritização do plagioclásio. Opaco em cristais xenomórficos, fluorita intersticial, zircão 
euédrico a anédrico e allanita parcialmente metamictizada são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Monzogranito micro porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

08/06/18 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-029 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha subvulcânica ácida de cor vermelha a rosa salmão, porfirítica, matriz afanítica, com 
fenocristais de quartzo arredondado (2 mm) e k-feldspato, alguns com formas euédricas (até 
10mm) 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (granofírica) 30 
KF 5-10 
Quartzo 5-10 
Plagioclásio 5 
Anfibólio >5 
Clorita >5 
  
 
 
Observações 
Matriz composta por um mosaico de quartzo e feldspato fino que caracteriza cristalização 
granofírica. Provável devitrificação de uma matriz vítrea.  
Fenocristais de quartzo arredondado com golfos de corrosão. Fenocristais de anfibólio 
cloritizados, sericitizados por vezes com carbonato. Fenocristais de plagioclásio sericitizados.  
 Pigmentação por óxido de Ferro.  
 
Rocha  
Riolito porfirítico/microgranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles-Pires 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       21/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-31 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha verde escuro, mostra textura muito fina e estrutura maciça. constitui-se 
macroscopicamente de minerais máficos e magnetita. OBS amostra não corresponde à ficha 
de campo. 
 
Mineralogia / Composição 

Hornblenda-15% 
Tremolita/actinolita-58% 
Opaco/magnetita-15% 
Plagioclásio-05% 
Biotita-03% 
Clorita-02% 
Titanita-02% 

 

Observações 

  Rocha totalmente alterada. Mostra composição básico/ultrabásica, textura fina e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de tremolita actinolita, hornblenda e magnetita. A 
tremolita/actinolita ocorre em feixes de prismas aciculares a prismáticos, associa-se à 
hornblenda verde, tabular. A magnetita ocorre em agregados de cristais xenomórficos a 
idiomórficos. Biotita parda a marrom está parcialmente cloritizada. O plagioclásio é intersticial 
aos minerais máficos. Titanita é xenomórfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Hidrotermalito de rocha básico/ultabásica 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

11/06/18 

 

Fotomicrografias 

. 

 

 

 

 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-32ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha vermelha, mostra textura muito fina e estrutura sub foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de argilominerais, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 

Sericita-76% 
Opaco-05% 
Argilominerais-15% 
Quartzo-02% 
Kfeldspato-01% 
Plagioclásio-01% 

 

Observações 

  Rocha totalmente alterada, constituída por agregados de finíssimas palhetas de sericita 
associada a argilominerais. Mineral opaco ocorre em cristais xenomórficos, agregados ou 
dispersos, está fortemente alterado, libera hidróxido de ferro vermelho, que impregna 
totalmente a amostra. Quartzo ocorre em minúsculos cristais e fragmentos angulosos, aparece 
ainda preenchendo micro fratura. Kfeldspato e plagioclásio ocorrem em fragmentos de cristais 
sub milimétricos, imersos nos agregados de sericita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Hidrotermalito (meta tufo cinerítico alterado?) 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

11/06/18 

 

Fotomicrografias 

. 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-37 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha verde com manchas cinzentas, mostra textura micro porfirítica com matriz 
afanítica/micro granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, 
minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-33% 
Hornblenda-10% 
Clinopiroxênio-03% 
Kfeldspato-10% 
Quartzo-08% 
Tremolita-10% 
Clorita-04% 
Epidoto-05% 
Sericita-05% 
Carbonato-04% 
Biotita-02% 
Opaco-05% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição andesítica, muito alterada, mostra textura micro porfirítica com matriz 
micro granular e estrutura maciça. Micro pórfiros de até 3,0mm de tamanho são de 
plagioclásio, hornblenda e clinopiroxênio. O plagioclásio é o mineral mais abundante, ocorre 
tabular a prismático, euédrico a sub euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita 
carlsbad, fortemente saussuritizado e parcialmente coberto por uma mistura de sericita, epidoto 
micro granular e carbonato. Micro fenocristais de hornblenda são tabulares, estão associados 
ao clinopiroênio e parcialmente substituídos por feixes de prismas de tremolita. A matriz é 
constituída por plagioclásio, kfeldspato pertítico, quartzo e biotita, parcialmente cloritizada. 
Clorita, sericita, epidoto, carbonato e tremolita são produtos de alteração hidrotermal. Mineral 
opaco em cristais xenomórficos a idiomórficos, titanita xenomórfica, apatita em prismas são os 
acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 

Rocha 

Andesito sub vulcânico alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

11/06/18 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-038 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor cinza-clara, holocristalina, leucocrática, equigranular de granulação média, 
trama foliada, evidenciada pelo estiramento de quartzo e alinhamento das biotitas. Constituída 
por quartzo, plagioclásio, biotita (cloritizada) e k-feldspato. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 35-40 
Plagioclásio 15-20 
KF 10-15 
Biotita 5-10 
Titanita 2 
Clorita 5 
Epidoto 5 
Sericita 5 
 
 
Observações 
 Textura granular hipidiomórfica fanerítica média grossa. Muita rica em quartzo. Plagioclásio 
saussuritizado. Cristais de biotita estão cloritizados e com epidoto associado.  
Titanita é comum e ocorre disseminada.  

 
Rocha  
Bt Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       21/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-039 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor lilás, holocristalina, leucocrática, inequigranular, porfirítica, levemente foliada, 
matriz de granulação fina constituída por quartzo, k-feldspato e plagioclásio. A foliação  
observada pelo alinhamento das biotitas. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 25-30 
Plagioclásio 20-25 
KF 20-25 
Biotita 10 
Titanita >2 
Epidoto >5 
Sericita >5 
  
 
 
Observações 
 Textura granular hipidiomórfica. Em alguns locais observado textura granofírica. Também 
alguns fenocristais de KF estão dispersos, porém no geral a textura é fanerítica média.  
Cristais de plagioclásio parcialmente epidotizados e sericitizados. Biotita marrom avermelhada 
(biotita titanífera).  
 
 
Rocha  
Bt Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       21/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-040A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Litotipo predominante: Rocha de cor lilás, holocristalina, leucocrática, inequigranular, 
porfirítica, foliação protomilonítica evidenciada  pelo estiramento de quartzo e alinhamento das 
biotitas, fenocristais de k-feldspato e pouco plagioclásio. O segundo litotipo granítico possui 
cor cinza, textura porfirítica, matriz de granulação média com fenocristais euédricos de k-
feldspato (30 mm). Composição granodiorítica a monzogranítica.  
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 25-30 
Plagioclásio 10-15 
KF 20 
Biotita 5 
Clorita 5 
Muscovita/Sericita 5 
Epidoto 2 
Apatita 1 
 
 
Observações 
 Textura granular hipidiomórfica fanerítica fina a média. Cristais de plagioclásio bastante 
sericitizados, por vezes com cristais de muscovita bem formados. Biotita marrom avermelhado 
por vezes cloritizada em aglomerados, opacos associados, provavelmente magnetita.  
Poucos fenocristais de KF caracterizam textura porfirítica. 
Cristais de apatita bem formados também são observados, associados a biotita. Pouco de 
epidoto também associado a estes máficos.  
Contato entre cristais bastante suturados. 
Fenocristais de titanita intemperizados.   
 
 
Rocha  
Br Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       21/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA: GG-40B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza claro a levemente rosado com manchas verdes escuras a pretas, mostra textura 
granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Quartzo-30% 
Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-05% 
Clorita-03% 
Muscovita-02% 
Epidoto-03% 
Sericita-02% 
Opaco-01% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição granítica, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de quartzo, kfeldspato, plagioclásio e biotita subordinada. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular a prismático, sub idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente alterado. 
O quartzo ocorre intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais xenomórficos. A biotita 
é verde, está orientada, mostra-se parcialmente cloritizada e ou muscovitizada. Clorita, 
muscovita, epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita metamictizada e 
zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Meta biotita granito  
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

11/06/18 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-41 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas escuras, estiradas, mostra textura granolepidoblástica média a 
grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-33% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-30% 
Biotita-06% 
Muscovita-02% 
Clorita-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, semelhante à amostra GG-40B, anteriormente analisada, 
mostra textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica, mais grossa. Porfiroblastos de 
até 6,0mm de tamanho são de kfeldspato pertítico, ocorrem tabulares, xenomórficos, ocelares, 
mostram as geminações carlsbad e polissintética cruzada. Alguns cristais de plagioclásio são 
porfiroblásticos, ocorrem tabulares, sub idiomórficos, zonados, parcial e seletivamente 
saussuritizados, estão geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio.  
A matriz é constituída por feldsdpatos, quartzo em mosaicos de cristais xenomórficos, biotita 
verde em agregados lamelares orientados, parcialmente cloritizados e/ou muscovitizados. 
Clorita, sericita, epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco idiomórfico a 
xenomórfico, titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais, allanita parcialmente metamictizada e zircão euédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita granito porfiroblástico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
11/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322  
AMOSTRA: GG-42 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha levemente rosada com manchas cinzentas e verdes a pretas, mostra textura porfirítica 
com matriz granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-50% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-20% 
Biotita-06% 
Clorita-02% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular média e 
estrutura maciça. Pórfiros são de kfeldspato, atingem 1,4cm de tamanho, são tabulares, 
xenomórficos a sub idiomórficos, pertíticos, mostram as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada. A matriz constitui-se de quartzo, plagioclásio, biotita e cristais menores do kfeldspato. 
O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais ora tangenciais, ora imbricados entre si. O 
plagioclásio ocorre prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita 
e albita carlsbad. A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares, está parcialmente 
cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco 
e titanita em cristais xenomórficos estão, em geral, associados à biotita. Apatita em prismas ou 
em grãos, allanita xenomórfica e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita sieno granito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
12/06/18 
Fotomicrografias 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-43 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha rosada com manchas cinzentas e verdes estiradas, mostra textura granolepidoblástica 
média  e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, 
clorita, muscovita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-31% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Clorita-02% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-01% 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Allanita-01% 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição granítica, mostra textura granolepidoblástica média e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio com biotita subordinada. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre xenomórfico, tabular, pertítico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é 
xenomórfico e intersticial aos feldspatos. Quartzo e feldspatos estão orientados segundo a 
foliação. A biotita é verde, forma agregados lamelares orientados, está parcialmente cloritizada. 
A muscovita associa-se à biotita e forma simplectitos com o quartzo. Clorita, sericita, epidoto e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, 
allanita idiomórfica a xenomórfica parcialmente metamictizada, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais ou ovais e zircão anedral são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Meta biotita granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

12/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-44B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 A amostra não foi localizada. 
 
Mineralogia / Composição 

Hornblenda-36% 
Plagioclásio-25% 
Clinopiroxênio-25% 
Biotita-02% 
Epidoto-04% 
Sericita-03% 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Clorita-01% 

 

Observações 

  Rocha de composição básica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de hornblenda, plagioclásio e clinopiroxênio. A 
hornblenda é o mineral predominante, ocorre verde, prismático tabular, atinge 6,0mm de 
tamanho. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente alterado. O clinopiroxênio é tabular a prismático, 
xenomórfico a sub idiomórfico. Biotita marrom a parda mostra cloritização incipiente. Epidoto 
granular e agregados de palhetas de sericita são os demais produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Hornblenda gabro 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

12/06/18 

 

Fotomicrografias 

. 

 

 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-48 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro com manchas estiradas, verdes escuras, mostra textura grnaolepidoblástica 
fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-39% 
Quartzo-25% 
Biotita-08% 
Epidoto-04% 
Sericita-tr 
Opaco-03% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granodiorítica, deformada, mostra textura grnaolepidoblástica fina e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato e biotita. O 
plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais prismático tabulares, xenomórficos a 
sub idiomórficos, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo forma mosaicos 
de cristais xenomórficos, intersticiais aos feldspatos. Feldspatos e quartzo estão deformados e 
estirados segundo a foliação. A biotita é verde, lamelar, forma agregados orientados, está 
associada a epidoto granular. Opaco em cristais xenomórficos, em geral associado à titanita, 
apatita em prismas, grãos ou secções basais, allanita metamictizada, envolvida por epidoto e 
zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
13/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-49 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura intergranular, fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-52% 
Clinopiroxênio-35% 
Biotita-03% 
Clorita-02% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-01% 
Opaco-03% 

 
Observações 
  Rocha de composição básica, sub vulcânica, mostra textura sub ofítica fina e estrutura 
maciça. Constitui-se essencialmente de plagioclásio e clinopiroxênio. O plagioclásio é ripiforme, 
euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio, mostra-se 
parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto micro 
granular e carbonato. O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, envolve parcialmente as ripas de 
plagioclásio. Biotita marrom avermelhada está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto 
e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco ocorre em agregados de cristais 
xenomórficos, em geral, associado ao piroxênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
13/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM Aripuanã CENTRO de CUSTO: 4358 
AMOSTRA: GG-50ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza esverdeado escuro com lentes e vênulas cinza claro, mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada, micro dobrada. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, muscovita e biotita. 
 
Mineralogia / Composição 
Muscovita-39% 
Quartzo-25% 
Biotita-20% 
Sílica criptocristalina-10% 
Opaco-03% 
Turmalina-03% 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha xistosa, deformada, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada, micro 
dobrada a crenulada. Constitui-se dominantemente de muscovita, quartzo, biotita e sílica 
criptocristalina. A muscovita é o mineral predominante, ocorre e, agregados lamelares 
orientados, micro dobrados, crenulados, está associada e substitui parcialmente a biotita parda 
a marrom avermelhada, em agregados lamelares. O quartzo forma agregados de cristais  
fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante. Sílica criptocristalina 
preenche vênulas. Opaco em agregados de cristais xenomórficos está associado à biotita. 
Turmalina em prismas ou em secções basais triangulares e zircão em grãos arredondados 
associam-se aos minerais micáceos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita-quartzo-muscovita xisto (milonito xisto) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
11/07/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-51A2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro com manchas esverdeadas escuras, mostra textura porfiroblástica com 
matriz granolepidoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
plagioclásio, quartzo, biotita, hornblenda e epidoto.  
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-49% 
Quartzo-20% 
Biotita-10% 
Hornblenda-05% 
Epidoto-05% 
Kfeldspato-05% 
Sericita-03% 
Opaco-01% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição tonalítica, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granonematolepidoblástica e estrutura foliada. Porfiroblastos de até 1,2cm de tamanho são de 
plagioclásio, ocorrem tabulares a prismático tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, 
zonados, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente 
saussuritizados. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais, intersticiais aos 
feldspatos. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico. Biotita verde em agregados 
lamelares, está orientada, associa-se à hornblenda verde, prismático tabular. Epidoto granular 
e sericita são produtos de alteração hidrotermal.  Epidoto ocorre ainda associado aos demais 
minerais máficos. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, allanita idiomórficoa a xenomórfica, parcialmente metamictizada, envolvida 
por epidoto e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta hornblenda-biotita tonalito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
13/06/18 
 
Fotomicrografias 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-59 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza levemente rosada com manchas verdes a pretas, estiradas, mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-30% 
Biotita-05% 
Epidoto-03% 
Clorita-02% 
Sericita-03% 
Muscovita-02% 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura micro porfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Micro porfiroclastos são de kfeldspato e de 
plagioclásio, estão estirados segundo a foliação, o kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, 
mostra a geminação polissintética cruzada, o plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo forma 
mosaicos de sub grãos estirados, imbricados entre si, com extinção ondulante, intersticiais aos 
feldspatos. A biotita é parda, ocorre em agregados lamelares, orientados, deformados, está 
parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada, associa-se a epidoto granular. Clorita, muscovita, 
sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas, allanita idiomórfica a xenomórfica, parcialmente 
metamictizada, envolvida por epidoto e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Meta biotita granito protomilonítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

13/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-60 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza levemente rosada com manchas verdes escuras, mostra textura porfirítica com 
matriz granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-35% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-21% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Clorita-01% 
Sericita-01% 
Epidoto-02% 
Carbonato-01% 
Opaco-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
Allanita-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura porfirítica com matriz 
granular/granolepidoblástica e estrutura maciça. Pórfiros de até 2,00cm são de kfeldspato, 
ocorrem prismáticos a tabulares, idiomórficos a xenomórficos, pertíticos, mostram as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. Na matriz ocorrem, além do kfeldspato em 
cristais menores, quartzo, plagioclásio e biotita. O quartzo está fragmentado, forma mosaicos 
de sub grãos imbricados entre si, com forte extinção ondulante, ocorre ainda em 
intercrescimento mirmequítico com o plagioclásio. O plagioclásio é prismático tabular, está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. A biotita é verde a parda, forma 
agregados lamelares, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Muscovita, clorita, 
epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita metamictizada e 
zircão euédrico, zonado a anédrico são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 

Rocha 

 (Meta) biotita granito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

13/06/18 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-61 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza, levemente rosada com manchas verdes a pretas, mostra textura porfirítica com 
matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-30% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Clorita-03% 
Epidoto-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita02% 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GG-60. Apresenta 
textura mais fina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
  
 
Unidade Litoestratigráfica 
.Meta biotita granito porfirítico 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
14/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-062 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor vermelha a rosa, holocristalina, leucocrática, inequigranular de granulação 
média a grossa, trama foliada, com estiramento de quartzo e alinhamento de biotitas (foliação 
milonítica). Constituída mineralogicamente por quartzo, k-feldspato, plagioclásio e biotita, pirita 
pouco disseminada (levemente magnética). 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 25-30 
Plagioclásio 20-25 
KF 20-25 
Biotita 5 
Clorita 5 
Epidoto 5 
Titanita 2 
Sericita 5 
Opacos 5 
 
 
Observações 
Fanerítica média grossa a porfirítica. Quartzo em aglomerados com contatos suturados. 
Também cristaliza em cristais menores intergranular. Plagioclásio esta alterado para sericita e 
epidoto. KF preservado por vezes poiquilitico (quartzo).  
Máficos pouco abundantes, geralmente biotita que na maioria das vezes esta cloritizada. 
Epidoto cristaliza em conjunto com os máficos e opacos formando cristais bem formados, por 
vezes euédricos. 
Titanita também é comum associado aos opacos (titanomagnetita, ilmenita ?).    
 
Rocha  
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       22/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-63 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro com finas manchas escuras a pretas, brilhantes, mostra textura 
granular/granolepidoblástica fina a média e estrutura sub foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-44% 
Quartzo-25% 
Kfeldspato-15% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Epidoto-04% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granodiorítica, mostra textura inequigranular média e estrutura sub 
foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato e biotita subordinada. 
O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre tabular a prismático tabular, sub idiomórfico a 
xenomórfico, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado e coberto por uma mistura de 
epidoto microgranular, palhetas de sericita e algum carbonato. O quartzo ocorre em cristais 
xenomórficos, intersticiais aos feldspatos. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico. A 
biotita é parda a verde, lamelar, forma agregados lamelares, está parcialmente muscovitizada. 
Muscovita ocorre ainda em intercrescimentos simplectíticos com quartzo. Epidoto granular 
ocorre associado à biotita. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais a ovais, allanita sub idiomórfica, metamictizada e zircão euédrico a 
anédrico são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              



 
 
Data 
14/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-064 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor creme e lilás, holocristalina, leucocrática, equigranular, gossa, trama com 
foliação protomilonítica evidenciada por quartzo estirado e biotitas alinhadas. Constituída  por 
quartzo (até 10 mm), plagioclásio, K-feldspato e biotita.  
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo  20-25 
Plagioclásio 20-25 
KF 20-25 
Biotita 10-15 
Muscovita/Sericita 5-10 
Epidoto 5 
Titanita 2 
Alanita >1 
Opacos 2 
 
 
Observações 
Textura granular hipidiomórfica a porfirítica. Fenocristais de plagioclásio e KF. Cristais de 
plagioclásio estão sericitizados (por vezes com cristais de muscovita bem formados), 
poiquiloblastos, pois a rocha apresenta deformação. Biotita também cristaliza orientada 
bordejando cristais da matriz e fenocristais, quase marcando sombras de pressão. Titanita e 
epidoto são comuns, geralmente associado a concentrações de biotita.  
Biotita marrom esverdeado. 
Quartzo também marca a deformação, recristalizado por vezes formando esteiras...quartz 
ribbons. 
Titanita na foliação. 
  
 
Rocha  
Bt Monzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       22/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: MPJTPA  CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-065 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de cor creme e lilás, holocristalina, leucocrática, inequigranular, fina a média, trama 
com foliação protomilonítica . Constituída  por quartzo, K-feldspato e biotita, plagioclásio e 
epidoto oriundo de saussuritização. 
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo 20-25 
Plagioclásio 25-20 
KF 15-20 
Biotita 5-10 
Epidoto 5 
Sericita/Muscovita 5 
Clorita 2 
Opacos 4 
  
 
 
Observações 
Textura granular hipidiomórfica fanerítica média-grossa. Cristais de plagioclásio estão 
parcialmente sericitizados, com muscovita associada e epidoto bem formado. Carcteriza 
textura poiquiloblástica.  KF bem preservado.  
Epidoto também esta associado a aglomerados de biotita, e por vezes opacos. Forma cristais 
bem formados. Biotita por vezes cloritizada.  
Quartzo recristalizado e com extinção ondulante. 
  
 
Rocha  
Bt Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
  
Petrógrafa 
Tiago B Duarte       22/03/2016 
 
 
Fotos  
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-67 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 A amostra não foi localizada 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-47% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-01% 
Clorita-04% 
Muscovita-02% 
Sericita-02% 
Epidoto-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura granular, grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. O quartzo é xenomórfico, forma agregados de sub grãos, intersticiais 
aos feldspatos, mostra extinção ondulante. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente alterado. 
A biotita é parda, está quase totalmente cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, sericita, 
epidoto, muscovita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em 
cristais xenomórficos, apatita em prismas, allanita metamictizada e zircão euédrico a anédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
15/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha rosada com intercalações milimétricas, esverdeadas, mostra textura micro 
porfiroblástica com matriz granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos, muscovita e biotita.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-62% 
Plagioclásio-10% 
Kfeldspato-05% 
Muscovita-15% 
Biotita-03% 
Sericita-02% 
Epidoto-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha fortemente deformada, mostra textura micro porfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada, bandada. Micro porfiroclastos (1,0 a 2,0mm) são de 
plagioclásio e de kfeldspato, ocorrem fragmentados, lenticularizados, estirados segundo a 
foliação milonítica, O plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente alterado e coberto por uma mistura de epidoto microgranular, palhetas de sericita 
e algum carbonato. O kfeldspato é pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. A 
matriz é constituída por fragmentos menores de feldspatos, quartzo xenomórfico, em 
agregados (ribbons), biotita parda parcialmente muscovitizada e muscovita em agregados 
lamelares, orientados. As bandas refletem concentrações quartzo feldspáticas e micáceas. 
Opaco em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, titanita xenomórfica e zircão euédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes. l 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Milonito/ultramilonito xisto (granitóide milonitizado) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
15/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-71 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza esbranquiçado, levemente rosado, com intercalações pretas, brilhantes, mostra 
textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-25% 
Biotita-10% 
Clorita-03% 
Muscovita-02% 
Epidoto-04% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica 
e estrutura foliada. Porfiroblastos (1,0 cm a 2,0cm) são de kfeldspato e de plagioclásio. O 
kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, ocelar a sub idiomórfico, mostra as geminações 
carlsbad e polissintética cruzada. Alguns cristais exibem bordos de plagioclásio em textura 
rapakivi. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado e 
coberto por uma mistura de epidoto microgranular, palhetas de sericita e algum carbonato. A 
matriz constitui-se de quartzo em mosaicos de cristais poligonizados, imbricados ou 
tangenciais entre si, intersticiais aos feldspatos; biotita verde a parda, em agregados lamelares 
orientados, parcialmente cloritizados e/ou muscovitizados. Epidoto ocorre ainda em cristais 
granulares, associados à biotita. Clorita, muscovita, sericita, epidoto e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita, idiomórfica a xenomórfica, 
parcialmente metamictizada, envolvida por epidoto e zircão sub euedral, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita granito protomilonítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 



 
Data 
18/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-74 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha rosada com manchas cinza claro e escuras, mostra textura granolepidoblástica média a 
grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-48% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-05% 
Clorita-01% 
Muscovita-01% 
Epidoto-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Allanita-tr 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição sieno granítica mostra textura granolepidoblástica média a grossa e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita 
subordinada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo forma  
mosaicos de cristais xenomórficos, imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos, mostra 
extinção ondulante. A biotita é marrom a parda, ocorre em agregados lamelares, mostra 
cloritização e muscovitização incipientes. Clorita, muscovita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais idiomórficos a xenomórficos, allanita 
metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão euédrico, zonado 
e fluorita são os minerais acessórios presentes. Minerais acessórios estão, em geral, 
associados aos agregados de biotita.  
 
 
 
 
 

Rocha 

 Meta biotita sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

18/06/18 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA: GG-75 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza levemente rosada com manchas escuras a pretas e verdes, brilhantes, mostra 
textura inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-46% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-02% 
Clorita-03% 
Muscovita-01% 
Sericita-02% 
Epidoto-01% 
Opaco-02% 
Fluorita-02% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 

 

Observações 

  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, pertítico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada, atinge 0,9cm de tamanho. O quartzo 
forma agregados de cristais fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante, 
intersticiais aos feldspatos. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a idiomórfico, 
está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente alterado. A biotita é 
parda a marrom, forma agregados lamelares, está quase totalmente cloritizada e/ou 
muscovitizada. Clorita, muscovita, sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, zircão euédrico, zonado e fluorita venular ou associada aos 
máficos são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 

Rocha 

 Sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

18/06/18 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-77 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha verde escura, mostra textura intergranular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, piroxênio, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-47% 
Clinopiroxênio-20% 
Biotita-08% 
Hornblenda-08% 
Clorita-01% 
Epidoto-03% 
Sericita-03% 
Carbonato-01% 
Kfeldspato-02% 
Quartzo-02% 
Opaco-05% 
Apatita-tr 
Titanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição básica, mostra textura sub ofítica fina e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, clinopiroxênio, biotita, hornblenda e magnetita. O plagioclásio 
é o mineral predominante, ocorre euédrico, ripiforme a prismático tabular, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente alterado à sericita, 
epidoto e carbonato. O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, envolve parcialmente as ripas de 
plagioclásio, está parcialmente substituído por hornblenda verde a parda, tabular. A biotita é 
marrom avermelhada, lamelar, associa-se à hornblenda, mostra incipiente cloritização. Clorita, 
sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Quartzo e kfeldspato são 
intersticiais ao plagioclásio, ocorrem intercrescidos entre si. Opaco/magnetita é xenomórfico a 
sub idiomórfico, em geral está associado aos máficos. Titanita xenomórfica e apatita em finos 
prismas são acessórios.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
18/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-074A No. LABORATÓRIO: GJC 663 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrada amostra para descrição macroscópica.  
Rocha classificada no campo como sienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (32%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Sericita (2%): 
 
Clorita (1%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura porfiroclastica com matriz com textura alotriomórfica subequigranular 
granoblástica média. Na matriz são observados cristais xenomórficos com contatos suturados e 
interlobados de quartzo com extinção ondulante e com subgrãos (tipo chess-board), feldspato 
alcalino com geminação em grade e plagioclásio com geminação do tipo albita-Carlsbad. Na 
matriz também ocorrem aglomerados milimétricos de cristais de biotita (por vezes cloritizada) 
com epidoto, titanita, opacos +- apatita, zircão e allanita associados. Cristais de biotita quando 
cloritizados estão com titanita microgranular nas clivagens. Opacos subédricos normalmente 
com bordas de titanita e epidoto. Podem ser fases tardi-magmáticas ou hidrotermais. 
Os fenocristais com até 2cm são predominantemente de feldsapto alcalino pertítico, com 
microinclusões de quartzo e plagioclásio. Estes cristais possuem aspecto turvo 
metassomatizados por material criptocristalino com coloração de óxido de ferro. Fenocristais de 
plagioclásio no geral possuem geminação do tipo albita-periclínio e albita-Carlsbad e estão 



 
saussuritizados. Também são comuns fenocristais zonados com área sem geminação e menos 
saussuritizadas, provavelmente de composição albítica. Apenas um fenocristais de plagioclásio 
aparenta estar sendo substituído por feldsapto alcalino com geminação em grade.    
 
Rocha 
 Metasienogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 02/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-074B No. LABORATÓRIO: GJC 664 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrada amostra para descrição macroscópica.  
Rocha classificada no campo como enclave microgranular félsico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (10%): 
 
Titanita (3%): 
 
Opacos (1%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita (3%): 
 
Clorita (traço): 
 
Carbonato (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica subequigranular fina. A assembleia mineral 
desta rocha é muito similar a observada na LL-R-074A, inclusive os cristais de biotita possuem 
o mesmo pleuclorismo. No entanto esta possui maior concentração de plagioclásio e biotita. 
A rocha é formada por cristais granoblásticos com contatos interlobados e suturados de 
quartzo (com extinção ondulante e subgrãos), feldsapto alcalino e plagioclásio além de de 
cristais de biotita (no geral submilimétricos e disseminados) com epidoto e titanita associada 
(além dos minerais traços). 
Cristais de plagioclásio desta amostra estão muito saussuritizados.  
Nesta amostra também são observados poucos fenocristais de quartzo com formas 
subarredondadas e contatos suturados.     
 
Rocha 



 
  Metamicromonzogranito – Provavelmente autólito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 02/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-074C No. LABORATÓRIO: GJC 665 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrada amostra para descrição macroscópica.  
Rocha classificada no campo como  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (10%): 
 
Titanita (3%): 
 
Opacos (1%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita (3%): 
 
Clorita (traço): 
 
Carbonato (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Esta amostra é idêntica a LL-074B.  
 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica subequigranular fina. A assembleia mineral 
desta rocha é muito similar a observada na LL-R-074A, inclusive os cristais de biotita possuem 
o mesmo pleuclorismo. No entanto esta possui maior concentração de plagioclásio e biotita. 
A rocha é formada por cristais granoblásticos com contatos interlobados e suturados de 
quartzo (com extinção ondulante e subgrãos), feldsapto alcalino e plagioclásio além de de 
cristais de biotita (no geral submilimétricos e disseminados) com epidoto e titanita associada 
(além dos minerais traços). 
Cristais de plagioclásio desta amostra estão muito saussuritizados.  
Nesta amostra também são observados poucos fenocristais de quartzo com formas 
subarredondadas e contatos suturados.     



 
 
 
 
Rocha 
  Metamicromonzogranito – Provavelmente autólito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 02/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-076 No. LABORATÓRIO: GJC 668 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração verde escuro. A estrutura da rocha é foliada e a textura 
granonematoblástica fina. São observados cristais orientados de hornblenda e esteiras de 
feldsapto. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como anfibolito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Hornblenda (49%): 
 
Plagioclásio (38%): 
 
Quartzo (10%): 
 
Titanita (1%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Sericita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada muito fina e textura alotriomórfica granonematoblástica seriada 
muito fina a média. São observadas esteiras de cristais prismáticos subédricos e orientados de 
hornblenda (por vezes poiquilítica) com inclusões de carbonato, titanita subédricas a euédricas 
submilimétricas e por vezes epidoto e zircão. Esteiras de cristais de plagioclásio e quartzo 
xenomórficos e granoblásticos alternam com as esteiras de hornblenda.  
Cristais de plagioclásio possuem geminação do tipo albita-Carlsbad e estão pouco sericitizados  
 
Rocha 
 Anfibolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-077 No. LABORATÓRIO: ? 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrada amostra para descrição macroscópica.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (10%): 
 
Epidoto (10%): 
 
Titanita (3%): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica listrada. A textura da rocha é alotriomórfica granolepidoblástica 
e granonematoblástica seriada muito fina a média. São observadas esteiras anastomosadas de 
biotita que contornam porfiroblastos de epidoto e granoblastos de hornblenda e feldspatos. 
Quartzo esta totalmente recristalizada em subgrãos com conformando fitas (quartz ribbons).  
Também são observadas faixas anastomosadas intergranulares com material muito fina 
quartzo feldspático e com biotita associada.  
Opacos, titanita, apatita e zircão ocorrem associados às esteiras de biotita.  
São observados cristais de allanita inclusos em porfiroblastos de epidoto.  
 
Rocha 
 Hornblenda epidoto biotita gnaisse monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-077A No. LABORATÓRIO: GJC 669 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração listrada cinza clara com faixas cinza escuras. A estrutura da 
rocha é gnáissica anastomosada. A textura é granolepidoblástica inequigranular fina a média. 
São observadas faixas descontínuas quartzo feldspáticas e faixas de minerais máficos, 
provavelmente biotita e hornblenda. Também são observados alguns cristais de titanita 
euédricos com até 1mm. Magnética.  
Rocha classificada no campo como gnaisse. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (3%): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (<1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica muito similar a amostra LL-R-077, esta no entanto é mais 
grossa. A textura da rocha é alotriomórfica granolepidoblástica e granonematoblástica seriada 
muito fina a grossa a porfiroclastica. São observadas esteiras anastomosadas de biotita que 
contornam porfiroblastos de epidoto e granoblastos de hornblenda e feldspatos. Quartzo esta 
totalmente recristalizada em subgrãos com conformando fitas (quartz ribbons) e venulações.  
Também são observadas faixas anastomosadas intergranulares com material muito fina 
quartzo feldspático e com biotita associada.  
Opacos, titanita, apatita e zircão ocorrem associados às esteiras de biotita.  
São observados cristais de allanita inclusos em porfiroblastos de epidoto.  
 
Rocha 



 
 Epidoto hornblenda biotita gnaisse monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-077C No. LABORATÓRIO: GJC 670 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração marrom claro. A estrutura da rocha é gnáissica e a textura 
inequigranular granoblástica a granolepidoblástica. São observadas esteiras de composição 
quartzo feldspática bordejadas por cristais orientados de biotita e muscovita. Rocha magnética. 
Rocha classificada no campo como metaleucogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (5%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Titanita (2%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Allanita (<1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Opacos (2%): 
 
Sericita (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica anastomosada. A textura da rocha é alotriomórfica 
granolepidoblástica seriada muito fina a média e porfiroclastica. São observadas esteiras de 
subgrãos de quartzo granoblástico e biotita com muscovita, epidoto, titanita e opacos 
associados que contornam cristais e porfiroclastos subarredondados e sigmoides de feldspato 
alcalino e plagiolcásio.   
Cristais de allanita com bordas de epidoto e núcleos de allanita com bordas de epidoto são 
comuns nesta amostra.  
 
Rocha 



 
 Gnaisse leucogranitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-079 No. LABORATÓRIO: GJC 671 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração cinza clara. A estrutura da rocha é gnáissica e a textura da 
rocha é granoblástica equigranular fina. Os contatos entre os cristais é difuso mas é possível 
observar que a assembleia mineral principal desta rocha é formada por quartzo, feldsapto 
alcalino, plagioclásio, biotita, muscovita e opacos. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como ortognaisse leucocrático.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (35%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (4%): 
 
Muscovita (6%): 
 
Titanita (2%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Apatita (<1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Carbonato (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica. A textura da rocha é alotriomórfica granoblástica a 
granolepidoblástica seriada muito fina a média. São observadas faixas sigmoides e venulações 
sigmoides de subgrãos de quartzo granoblástico (fitas de quartzo), faixas sigmoides de 
porfiroblastos de biotita + muscovita com epidoto e titanitas associadas e granoblastos de 
feldsapto alcalino e plagiolcásio subarredondados, sigmoides com contatos suturados e 
interlobados, no geral com microtexturas de recuperação com migração de borda e geração de 
subgrãos além de contatos com intercrescimentos micropertíticos.    
Cristais de allanita, apatita, opacos e carbonato também estão associadas as esteiras de biotita 
+ muscovita.  



 
 
Rocha 
 Meta leucomonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 06/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-081 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 672  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha parcialmente intemperizada, leucocrática com coloração branco rosado. A textura da 
rocha é maciça e homogênea e a textura subequigranular fanerítica média. São observados 
cristais de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, biotita e muscovita. IM~5%. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (32%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Biotita (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Sericita (1%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa. São observados 
granoblastos xenomórficos de quartzo, plagioclásio e feldsapto alcalino. E aglomerados de 
cristais intergranulares de biotita e muscovita com titanita e epidoto associada.  
Cristais de feldsapto são turvos e estão intemperizados.    
Nesta amostra também são observados microtexturas de intercrescimento mirmequítico. 
 
Rocha 
Metamonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
06/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-32 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas verdes a pretas, mostra textura granolepidoblástica média e 
estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-27% 
Plagioclásio-25% 

 

Kfeldspato-28%%  
Biotita-10%  
Epidoto-03%  
Clorita-01%  
Muscovita-01%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr 
Titanita-02% 
Opaco-01% 

 

Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura granolepidoblástica fina a média, 
(quartzo e feldspatos variam entre 1,0mm e 5,0mm de tamanho) e estrutura foliada. Constitui-
se dominantemente de quartzo, kfeldspato, plagioclásio e biotita. O quartzo é xenomórfico, está 
fraturado, forma mosaicos de fragmentos de cristais, ora tangenciais, ora imbricados entre si, 
intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático 
tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad 
e albita periclínio, ocorre ainda em intercrescimento mirmequítico com o quartzo nos bordos do 
kf. A biotita é verde, forma agregados lamelares orientados, deformados, está parcialmente 
cloritizada e/ou muscovitizada, associa-se à titanita, à allanita, ao opaco, ao zircão e ao epidoto 
granular. Clorita, muscovita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em 
prismas ou em secções basais, zircão euédrico a anédrico, zonado e allanita idiomórfica a sub 
idiomórfica, zonada, envolvida por epidoto são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito deformado 
 
Petrógrafa 
 MAC     21/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas rosadas e pretas, mostra textura inequigrnular a porfirítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. Pórfiros de 
feldspatos atingem 1,8cm de tamanho, formam aglomerados.  
 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-43% 
Quartzo-20% 

 

Plagioclásio-20%  
Biotita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Clorita-02%  
Muscovita-02%  
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-02% 

 

Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, semelhante à amostra LL-32, anteriormente analisada, 
mostra textura mais grossa e maior percentual de kfeldspato. Mostra textura inequigranular, 
fina a média a porfirítica e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato é tabular, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada, varia entre 2,00mm e 1,20cm de tamanho, os pórfiros são poiquilíticos, 
incluem quartzo, plagioclásio e biotita. O plagioclásio é prismático, sub idiomórfico a tabular 
xenomórfico, varia entre <1,00mm a 5,00mm de tamanho, está geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se parcialmente saussuritizado. Ocorre ainda 
em intercrescimento mirmequítico com o quartzo, nos bordos do kf. O quartzo forma mosaicos 
de cristais fraturados, sub a milimétricos, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção 
ondulante.  A biotita é verde, forma agregados lamelares entremeados aos agregados quartzo 
feldspáticos, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Epidoto, sericita, clorita, 
muscovita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais, zircão euédrico a anédrico, zonado e 
allanita euédrica a anédrica, parcialmente metamictizada e envolvida por epidoto são os 
minerais acessórios presentes, estão, em geral associados à biotita.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a esbranquiçado com raras manchas verdes a pretas, mostra textura 
inequigranular grossa a porfirítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e granada. 
 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 

 

Biotita-02%  
Granada-03%  
Muscovita-01%  
Clorita-01%  
Carbonato-01%  
Sericita-01%  
Epidoto-01% 
Opaco-tr 
Titanita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
 
 

 

 
Observações 
Rocha essencialmente quartzo feldspática com biotita e granada subordinadas, mostra textura 
inequigranular a porfirítica e estrutura maciça, pouco deformada. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre tabular, xenomórfico, atinge na secção delgada 1,6cm de tamanho, é 
pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada, poiquilítico, inclui quartzo e plagioclásio. O 
plagioclásio é tabular a prismático tabular, xenomórfico, sub centimétrico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad e parcialmente saussuritizado. O quartzo é 
intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais e de fragmentos de cristais, ocorre ainda 
em intercrescimento mirmequítico com o plagioclásio. A granada ocorre em cristais 
xenomórficos a sub idiomórficos de até 0,3mm de tamanho. A biotita é verde a parda, associa-
se a epidoto, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, sericita, muscovita, 
epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal.  Opaco, titanita, apatita zircão, 
allanita metamictizada são acessórios. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 (Meta) granito/sieno granito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     21/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-34A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor rosada com manchas verdes a pretas, mostra textura inequigranular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, granada e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-41% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-15% 

 

Biotita-05%  
Granada-05%  
Epidoto-03%  
Clorita-03%  
Muscovita-02%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular fina a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo, granada e biotita. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada, atinge 6,0mm de tamanho. O plagioclásio é prismático tabular, sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O 
quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos, mostra extinção ondulante. 
A biotita é parda a verde, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. A granada forma 
agregados de cristais xenomórficos a sub idiomórficos. Epidoto, clorita, sericita e muscovita são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos associados à titanita, 
apatita em prismas ou em secções basais, allanita idiomórfica, metamicitzada, zircão eu[edrico 
a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-granada sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-34B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas verdes, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, hornblenda, biotita, quartzo e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-43% 
Hornblenda-25% 
Quartzo-05% 

 

Biotita-10%  
Epidoto-10%  
Clorita-03%  
Sericita-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Opaco-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição diorítica, alterada, mostra textura granular fina e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, hornblenda e biotita. Há uma forte alteração 
hidrotermal e enriquecimento em epidoto e clorita. O plagioclásio é tabular a prismático, sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, mostra-se parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de epidoto granular e palhetas de sericita. A 
hornblenda é verde, prismático tabular, ocorre intersticial ao feldspato. Quartzo em cristais 
poligonais associa-se ao plagioclásio. A biotita é parda, forma agregados lamelares, está em 
parte cloritizada. Clorita, epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Epidoto 
aparece ainda em agregados granulares. Titanita e opaco em cristais xenomórficos, apatita em 
grãos arredondados e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-hornblenda diorito fino 
 
Petrógrafa 
 MAC     27/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-35 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosada com manchas escuras, mostra textura granolepidoblástica fina 
a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e 
muscovita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-46% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20%% 

 

Biotita-05%  
Muscovita-03%  
Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura 
foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato 
é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética 
cruzada.  O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente saussuritizado. O 
quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, está orientado, mostra extinção ondulante. A 
biotita é parda, forma agregados lamelares orientados, está associada à muscovita. Epidoto, 
sericita e muscovita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em agregados de 
minúsculos cristais, apatita e zircão euédricos a anédricos e allanita metamicitizada são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-36 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente rosada com níveis descontínuos e manchas rosadas, mostra textura 
granonematoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-30% 
Quartzo-15% 
Hornblenda-05% 

 

Kfeldspato-39%  
Epidoto-05%  
Clinopiroxênio-03% 
Sericita-tr 

 

Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-01% 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzogranítica, mostra textura granoblástica fina e estrutura 
foliada, deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, com 
hornblenda, epidoto e clinopiroxênio subordinados. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, mostra 
a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é xenomórfico, ocorre 
intersticial aos feldspatos. Hornblenda verde, tabular a prismático tabular, epidoto em 
agregados granulares e clinopiroxênio prismático, verde claro, ocorrem associados e estirados, 
entremeados aos agregados quartzo feldspáticos. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, 
allanita metamictizada, envolvida por epidoto, apatita em grãos ovais e zircão euédrico, zonado 
são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta quartzo monzonito fino (milonitizado) 
 
Petrógrafa 
 MAC     28/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-47 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente rosada com manchas verdes a pretas, mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-25% 
Plagioclásio-30% 
Kfeldspato-33% 

 

Biotita-05%  
Muscovita-01%  
Clorita-01%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Opaco-03%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura granolepidoblásica fina e estrutura 
foliada. Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio e kfeldspato com biotita 
subordinada. O quartzo ocorre xenomórfico, estirado, intersticial aos feldspatos, forma 
agregados de sub grãos imbricados entre si, mostra extinção ondulante. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. 
Biotita marrom a parda forma agregados lamelares orientados e deformados, mostra 
cloritização e muscovitização incipientes. Sericita e epidoto são os demais produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, deformados e estirados nos planos de 
foliação, apatita em prismas e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita micro granito milonitizado 
 
Petrógrafa 
 MAC     01/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-49 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas levemente rosadas e verdes, mostra textura granular fina e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, epidoto e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-30% 
Kfeldspato-29% 
Plagioclásio-25% 

 

Biotita-05%  
Epidoto-05%  
Muscovita-01%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Microgranito deformado, semelhante ao da amostra LL-47, anteriormente analisada. 
Feldspatos e quartzo ocorrem fragmentados. Epidoto granular e biotita formam agregados 
irregularmente distribuídos. A biotita mostra muscovitização incipiente. Opaco/magnetita, 
titanita, apatita, zircão e allanita metamicitzada são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita micro granito milonitizado 
 
Petrógrafa 
 MAC     01/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-49D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas levemente rosadas, verdes a pretas, mostra textura granular fina e 
estrutura maciça/sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, 
epidoto e magnetita.   
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-28% 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-25% 

 

Biotita-05%  
Epidoto-05%  
Muscovita-01%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Allanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta micro biotita granito milonitizado 
 
Petrógrafa 
 MAC     01/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-50A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas verdes a pretas, estiradas, mostra textura granolepidoblástica 
média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, 
epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-25% 
Kfeldspato-18% 
Plagioclásio-36% 

 

Biotita-10%  
Epidoto-05%  
Carbonato-01%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Allanita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, mostra textura granolepidoblástica média e estrutura 
foliada. Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, kfeldspato, biotita e epidoto. O 
plagioclásio é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, está geminado segundo as 
leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, por vezes 
pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo ocorre xenomórfico, intersticial 
aos feldspatos, forma mosaicos de cristais ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra 
extinção ondulante. A biotita é verde, forma agregados lamelares, orientados e deformados, 
associa-se a epidoto granular, ao opaco e à titanita. Epidoto, carbonato e sericita são produtos 
de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, em geral associados à titanita, 
allanita idiomórfica, zonada, parcialmente metamicitizada, apatita em prismas ou em grãos 
ovais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granodiorito 
 
Petrógrafa 
 MAC     01/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-50B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas claras e verdes escuras a pretas, mostra textura 
granonematolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31% 
Kfeldspato-35% 
Quartzo-15% 

 

Biotita-05%  
Hornblenda-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura granonematolepidoblástica fina a 
média e estrutura orientada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e 
quartzo, com biotita e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, 
mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico 
a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O 
quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de minúsculos cristais, ora 
tangenciais, ora imbricados entre si, mostra extinção ondulante, ocorre ainda em 
intercrescimento mirmequítico com o plagioclásio. Biotita parda, lamelar, hornblenda verde, 
prismático tabular e epidoto em agregados granulares formam aglomerados máficos, estirados 
segundo a foliação, em geral associados a opaco/magnetita, titanita e allanita. Epidoto e 
sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita ocorrem em cristais 
xenomórficos associados, a titanita é frequente envolvendo o opaco. Apatita em grãos ovais, 
zircão sub euédrico a arredondado, allanita sub idiomórfica a xenomórfica, metamicitizada e 
inclusa em epidoto são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita-hornblenda quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     02/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-51 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com bandas milimétricas cinza claro intercaladas, mostra textura 
granonematoblástica fina a média e estrutura bandada, dobrada. Constitui-se 
macroscopicamente de hornblenda e plagioclásio. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-44% 
Plagioclásio-25% 
Clinopiroxênio-20% 

 

Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Carbonato-01%  
Quartzo-03%  
Opaco-01%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematoblástica fina a média e estrutura orientada, bandada 
e dobrada. Constitui-se dominantemente de hornblenda, plagioclásio e clinopiroxênio. 
Hornblenda+clinopiroxênio, clinopiroxênio e plagioclásio ocorrem segregados em bandas de 
2,0 a 4,0mm de espessura, intercaladas entre si e dobradas a micro dobradas. A hornblenda é 
verde, prismático tabular, associa-se ao clinopiroxênio. O plagioclásio é prismático, sub 
idiomórfico a idiomórfico, forma agregados de cristais poligonizados, com pontos de junção 
tríplice, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra 
saussuritização incipiente e está parcialmente coberto por uma mistura de palhetas de sericita, 
epidoto microgranular e carbonato. O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, verde claro, 
associa-se à hornblenda ou ocorre em agregados. Epidoto, sericita e carbonato são produtos 
de saussuritização do plagioclásio. Epidoto ocorre ainda em intercrescimento simplectítico com 
o quartzo. O quartzo é intersticial. Opaco em cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica, 
apatita em prismas ou em grãos e zircão em minúsculos grãos arredondados são os minerais 
acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Clinopiroxênio anfibolito 
 
Petrógrafa 
 MAC     02/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-52 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas verdes a pretas, mostra textura grossa e estrutura 
orientada, orientação magmática. Constitui-se macroscopicamente de kfeldspato, biotita, 
clorita, magnetita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-58% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-03% 
Clorita-08% 

 

Epidoto-04%  
Granada-05%  
Opaco/magnetita-05%  
Sericita-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Fluorita-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Sienito mostrando textura granular panidiomórfica grossa e estrutura maciça. Constitui-se 
essencialmente de kfeldspato pertítico, de até 1,2cm de comprimento, euédrico, ripiforme, 
geminado segundo carlsbad, mostrando foliação magmática. O plagioclásio é prismático 
tabular, euédrico a sub euédrico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. 
Algumas ripas milimétricas de feldspato podem ser de plagioclásio parcialmente potassificado. 
Entre as ripas de kfeldspato ocorrem biotita em agregados lamelares, parcialmente cloritizados, 
associados a epidoto prismático a granular, granada xenomórfica e magnetita em minúsculos 
cristais idiomórficos a xenomórficos. Titanita xenomórfica, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e fluorita intersticial são acessórios. Sericita, epidoto, clorita, magnetita e 
granada resultam de processo de alteração hidrotermal. 
 
 
 
 
Possivelmente adequada para exploração como rocha ornamental. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sienito 
 
Petrógrafa 
 MAC     02/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-55 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com machas escuras a pretas, mostra textura afanítica com fragmentos de até 
2,00mm de quartzo e feldspatos e fragmentos estirados, lenticularizados de rocha tufácea. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita, óxido de ferro e fragmentos 
de rochas.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-39% 
Kfeldspato-15% 
Plagioclásio-10% 

 

Sericita-10%  
Sílica cripto a microcristalina-10%  
Felsita-10%  
Opaco-01%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-05%  
 
 
 

 

 
Observações 
Fragmentos angulosos e cristais sub euédricos a anédricos de quartzo, kfeldspato e 
plagioclásio estão envolvidos por matriz felsítica, quartzo feldspática, cripto a microcristalina, 
sericitizada. O quartzo ocorre fraturado, xenomórfico a euédrico, mostra golfos de corrosão. Os 
feldspatos, kfeldspato e plagioclásio são tabulares, xenomórficos, estão geminados. O 
kfeldspato é pertítico. A matriz constitui-se de quartzo e feldspatos micro cristalinos, micro 
poiquilíticos, palhetas de sericita, filetes-“shards” devitrificados, estirados de quartzo micro 
cristalino, orientados segundo o fluxo. Opaco em cristais xenomórficos, associado à titanita e 
zircão euédrico, a anédrico, zonado são acessórios. Fragmentos de rochas são se tufo 
cinerítico com alguns fragmentos de quartzo e de feldspatos.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo de cristais/ignimbrito soldado 
 
Petrógrafa 
 MAC     05/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-56 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e filmes pretos, mostra textura granular fina e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e hidróxido de 
ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-35% 
Kfeldspato-33% 
Plagioclásio-25% 

 

Biotita-02%  
Sericita-02%  
Epidoto-01%  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
 
 
 

 

 
Observações 
Granito granofírico, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de quartzo, kfeldspato, plagioclásio com biotita subordinada. Quartzo ocorre 
em cristais xenomórficos, intersticiais aos feldspatos. O kfeldspato é invariavelmente pertítico, 
ocorre também em intercrescimento gráfico com o quartzo. O plagioclásio é tabular a 
prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
está parcialmente saussuritizado e coberto por palhetas de sericita e micro prismas de epidoto. 
Epidoto ocorre ainda granular e intersticial. A biotita é parda a marrom, associa-se à titanita.  
Mineral opaco em cristais xenomórficos e em micro inclusões nos feldspatos, está parcialmente 
oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho, impregnando toda a rocha. Apatita em minúsculos 
prismas e zircão em cristais anédricos são os demais minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Micro granito granofírico.  
 
Petrógrafa 
 MAC     05/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-57 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinza e verdes, mostra textura granular fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, clorita, biotita, fragmentos de rochas e 
hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-48% 
Fragmentos de rochas-25% 
Kfeldspato-08% 

 

Plagioclásio-05%  
Sericita-02%  
Clorita-03%  
Biotita-01%  
Opaco-02%  
Zircão-tr  
Sílica criptocristalina-03%  
Argilominerais-02% 
Epidoto-01% 
 

 

 
Observações 
Arenito fino, inequigranular, mal selecionado. Constitui-se dominantemente de quartzo, 
fragmentos de rochas, kfeldspato, plagioclásio e biotita. O quartzo ocorre em grãos 
arredondados a angulosos, varia entre<0,1mm a 1,0mm de tamanho. Kfeldspato e plagioclásio 
ocorrem em fragmentos de cristais angulosos, geminados, parcialmente alterados. Fragmentos 
de rochas, em geral com 1,0mm de tamanho, são constituídos por agregados quartzo 
feldspáticos, micro poiquilíticos a cineríticos e essencialmente quartzosos, cripto a micro 
cristalinos. A biotita é parda, intersticial, está parcial a totalmente cloritizada. Sericita, clorita, 
argilominerais e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Sílica cripto cristalina fibro 
radial está inclusa em alguns dos fragmentos de rocha tufácea. Mineral opaco ocorre 
xenomórfico, concentra-se nos bordos de grãos de quartzo ou está associado a fragmentos de 
rochas, parcialmente alterado, libera hidróxido de ferro amarelado a avermelhado. O zircão 
ocorre em grãos redondos a cristais euédricos, zonados.     
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico com contribuição vulcanogênica 
 
Petrógrafa 
 MAC     05/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:Ll-59A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas cinza claro a levemente rosadas e verdes escuras estiradas, mostra 
textura granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-34% 
Plagioclásio-28% 
Quartzo-20% 

 

Biotita-05%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Allanita-tr  
Apatita-tr 
Granada-02% 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura granolepidoblástica fina a grossa, e 
estrutura bandada com bandas de granulação fina intercaladas por bandas de granulação 
grossa. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato 
é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada, nas 
porções mais grossas atinge 8,0mm de tamanho.  O plagioclásio é prismático tabular, 
xenomórfico a sub idiomórfico, varia entre 1,0 e 5,0mm de tamanho, está geminado segundo 
as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de 
epidoto micro granular e palhetas de sericita. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos 
feldspatos, mostra extinção ondulante. A biotita é verde, forma agregados lamelares, está 
orientada e parcialmente cloritizada. Epidoto granular, opaco em cristais xenomórficos, titanita 
micro granular, apatita em prismas, allanita idiomórfica a sub idiomórfica, metamicitizada, 
envolvida por epidoto e zircão euédrico a anédrico, zonado são acessórios e estão, em geral 
associados aos agregados de biotita. A granada ocorre em cristais fraturados. Sericita, epidoto 
e clorita são produtos de alteração hidrotermal.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito fino a grosso 
 
Petrógrafa 
 MAC     05/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-59B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas cinzentas mais claras a levemente rosadas e verdes escuras 
estiradas, mostra textura granolepidoblástica fina a grossa e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-29% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 

 

Biotita-02%  
Clorita-05%  
Sericita-05%  
Epidoto-05%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-59A. Está mais 
alterada, com cloritização da biotita e saussuritização do plagioclásio mais avançadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito fino a grosso 
 
Petrógrafa 
 MAC     05/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-59D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas verdes e pretas, mostra textura granolepidoblástica grossa e 
estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, epidoto e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-20% 

 

Biotita-05%  
Epidoto-05%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
Allanita-01% 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, deformada, mostra textura granolepidoblástica média a 
grossa e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e 
biotita. Há uma forte alteração hidrotermal, dominantemente epidotização, cloritização, 
potassificação e sericitização. O kfeldspato é o mineral predominante, varia entre 3,0mm e 
1,2cm de tamanho, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações polissintética 
cruzada e carlsbad. Inclui plagioclásio, evidenciando processo de potassificação. O plagioclásio 
é tabular a prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da 
albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de epidoto 
micro granular, sericita e raro carbonato, está mais preservado quando incluso em kfeldspato 
pertítico, varia entre 1,0 e 3,0mm de tamanho. O epidoto ocorre ainda preenchendo  micro 
fraturas e associado aos minerais máficos. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, 
está fragmentado, mostra extinção ondulante. A biotita é verde, ocorre em agregados 
lamelares orientados, deformados, está parcialmente cloritizada. Associa-se aos acessórios 
opaco, titanita, allanita, apatita e zircão. Opaco, titanita e allanita são xenomórficos. Allanita 
está parcialmente metamicitizada. Apatita ocorre em prismas ou em secções basais 
hexagonais e o zircão está euédrico. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     06/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-62 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosada, com manchas verdes a pretas, mostra textura microporfirítica, 
com matriz micro granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-37% 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-20% 

 

Biotita-03%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição riolítica, sub vulcânica, mostra textura micro porfirítica com matriz micro 
poiquilítica e estrutura maciça. Pórfiros de quartzo, kfeldspato e plagioclásio variam, em média,  
entre <1,0 e 3,0mm de tamanho. O quartzo é xenomórfico a sub idiomórfico, mostra golfos de 
corrosão. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico e o plagioclásio é prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizado e coberto por palhetas de sericita, epidoto, micro granular e algum 
carbonato. A matriz é constituída por agregado quartzo feldspático, micro poiquilítico, biotita 
parda a verde em agregados lamelares parcialmente cloritizados. Clorita, sericita, epidoto e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos associado à 
titanita, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito/Micro granito sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     06/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-63A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas verdes a pretas, mostra textura micro porfirítica e estrutura sub 
foliada. Apresenta “box-works”. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, 
sericita, biotita e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-39% 
Kfeldspato-15% 
Plagioclásio-10% 

 

Sericita-20%  
Biotita-05%  
Opaco10%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
  
  
 
 
 

 

 
Observações 
Provavelmente trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-62, 
mostra porém forte alteração hidrotermal, dominantemente sericitização e enriquecimento em 
opaco/magnetita. A textura é micro porfirítica e a estrutura está orientada. Micro pórfiros de 
kfeldspato e de plagioclásio ocorrem tabulares, variam entre <1,0 e 3,0mm de tamanho, sub 
idiomórficos a xenomórficos, pseudomorfisados ou quase totalmente sericitizados. O 
plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. Quartzo ocorre em 
cristais/micro fenocristais fraturados. A matriz constitui-se de quartzo e feldspatos, micro 
cristalinos/micro poiquilíticos, cristais minúsculos de opaco e palhetas de sericita. A biotita 
forma agregados lamelares dispersos, está alterada a hidróxido de ferro amarelado a 
avermelhado. O opaco/magnetita ocorre ainda em cristais maiores, sub milimétricos, 
agregados. Vênulas e micro fraturas são preenchidas por quartzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito micro porfirítico com forte alteração hidrotermal 
 
Petrógrafa 
 MAC     06/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:Ll-64B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas escuras e rosadas, mostra textura micro porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e 
clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-31% 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-10% 
Felsita-25% 

 

Biotita-01%  
Clorita-05%  
Epidoto-01%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Sílica criptocristalina-03%  

 

 
Observações 
Rocha de composição riolítica, mostra textura micro porfirítica com matriz afanítica e estrutura 
maciça. Micro pórfiros são de quartzo, kfeldspato e plagioclásio, variam entre <1,0mm e 4,0mm 
de tamanho. O quartzo ocorre euédrico a anédrico, mostra golfos de corrosão. O kfeldspato é 
tabular, pertítico, xenomórfico a sub idiomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a idiomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita e albita carlsbad.  A matriz é quartzo feldspática, micro a criptocristalina felsítica. 
Biotita parda em agregados lamelares está quase totalmente cloritizada. Clorita sericita, 
epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Mineral opaco em cristais 
xenomórficos, associado à titanita, allanita xenomórfica, metamicitzada e zircão euédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes. Sílica cripto a micro cristalina fibro radial 
preenche vênulas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito (sub vulcânico?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     06/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-66 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas cinzentas, mostra textura porfirítica com matriz afanítica e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, clorita, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31% 
Quartzo-20% 
Kfeldspato-10% 

 

Biotita-12%  
Sericita-10%  
Epidoto-05%  
Carbonato-05% 
Clorita-02% 

 

Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha muito alterada, de provável composição andesítica, mostra textura porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Fenocristais são de plagioclásio, variam entre 1,0 e 6,0mm de 
tamanho, ocorrem euédricos a sub euédricos, geminados segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, estão parcial a totalmente sericitizados, formam ainda agregados em textura 
glomeroporfirítica. A matriz é constituída por agregado quartzo feldspático, micro a 
criptocristalino – felsita – agregados lamelares de biotita verde, palhetas de sericita, lamelas de 
clorita, agregados granulares de epidoto e de carbonato. Sericitização, epidotização, 
carbonatação e cloritização resultam de avançado processo de alteração hidrotermal. Mineral 
opaco em cristais xenomórficos, em geral associado à titanita, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão euédrico a sub euédrico são os minerais acessórios 
presentes. Micro vênulas e micro fraturas estão preenchidas por quartzo micro cristalino e por 
carbonato. Carbonato ocorre ainda em mosaicos de cristais poligonizados, provavelmente 
preenchendo amígdalas.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito glomeroporfirítico com forte alteração hidrotermal. 
 
Petrógrafa 
 MAC     07/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-68 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente esverdeado com manchas claras, mostra textura porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e 
epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-26% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-20% 

 

Biotita-08%  
Epidoto-05%  
Sericita-05%  
Clorita-02%  
Carbonato-01%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição riodacítica, mostra textura porfirítica com matriz afanítica, 
micro granular e estrutura sub orientada. Pórfiros são de plagioclásio, kfeldspato e quartzo, 
variam entre <1,0mm a 1,3cm de tamanho. O plagioclásio ocorre tabular a prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente alterado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto micro granular 
e carbonato. Pórfiros de kfeldspato são períticos, tabulares, xenomórficos a idiomórficos, estão 
parcialmente sericitizados. Os de quartzo são euédricos a anédricos, mostram golfos de 
corrosão. A matriz é quartzo feldspática, micro a cripto cristalina. Biotita parda em agregados 
lamelares ocorre associada a epidoto granular. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riodacito sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     07/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-69A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a verde claro com manchas cinzentas e pretas, brilhantes, mostra textura 
inequigranular média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-46% 
Kfeldspato-15% 
Quartzo-15% 
Biotita-08% 
Epidoto-10% 

 

Clorita-02%  
Muscovita-02%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, mostra textura inegranular, hipidiomórfica média e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, biotita e 
epidoto. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre tabular a prismático tabular, sub 
idiomórfico a idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O 
kfeldspato é pertítico, xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo 
ocorre xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é verde, forma agregados lamelares, 
está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Epidoto em agregados granulares, associado 
à biotita ou preenchendo micro fraturas resulta de processo de alteração hidrotermal. Clorita e 
muscovita são os demais produtos de alteração. A muscovita forma simplectitos com quartzo. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, apatita em prismas, zircão 
anédrico e allanita parcialmente metamicitizada são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita granodiorito epidotizado 
 
Petrógrafa 
 MAC     07/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-69B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura muito fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
anfibólios, plagioclásio, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Tremolita/actinolita-26% 
Plagioclásio-25% 
Hornblenda-10% 
Epidoto-20% 
Biotita-03% 

 

Clorita-10%  
Carbonato-02%  
Titanita-02%  
Opaco-02%  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição básica, quase totalmente transformada por processo de alteração 
hidrotermal. Mostra textura sub ofítica fina, remanescente e estrutura macia. Constitui-se 
dominantemente de tremolita actinolita, plagioclásio, hornblenda, epidoto e clorita. Plagioclásio 
em ripas sub milimétricas, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. Ocorre 
envolvido por agregados aciculares e prismáticos de tremolita actinolita, verde claro a incolor, 
agregados granulares e cristais prismáticos de epidoto, lamelares de clorita e algum carbonato. 
A hornblenda é prismático tabular, verde, associa-se aos prismas de tremolita actinolita. Biotita 
parda a marrom está quase totalmente cloritizada. Opaco e titanita ocorrem xenomórficos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Diabásio com forte alteração hidrotermal. 
 
Petrógrafa 
 MAC     07/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinza claro e verdes, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-55% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-03% 

 

Clorita-02%  
Sericita-03% 
Muscovita-01% 

 

Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular, média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio, em cristais que variam 
entre 2,0 e 6,0mm de tamanho. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre pertítico, 
tabular, xenomórfico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, e 
parcialmente sericitizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. Biotita parda em 
agregados lamelares está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, sericita, 
muscovita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
associados à titanita e zircão euédrico a anédrico, zonado são acessórios, estão, em geral 
associados aos minerais micáceos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     08/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-70C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas pretas com veio mineralizado de aproximadamente 1,0cm de 
espessura. Mostra textura granoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos, muscovita, sericita, pirita. O veio é constituído 
dominantemente por galena e esfalerita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-33% 
Quartzo-35% 
Plagioclásio-03% 
Sericita-10% 

 

Muscovita-03%  
Opaco-10%  
Carbonato-03%  
Granada-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Epidoto-tr 
Zircão-tr 

 

  
 
Observações 
Sieno granito semelhante ao da amostra LL-70, anteriormente analisado. Está deformado e 
cortado por veio mineralizado de aproximadamente 1,0cm de espessura. Constitui-se 
dominantemente de quartzo, kfeldspato, e sericita. O quartzo ocorre xenomórfico, forma 
mosaicos de cristais e fragmentos de cristais estirados, imbricados entre si, com extinção 
ondulante. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética 
cruzada. Sericita em agregados de palhetas substitui quase totalmente o plagioclásio. 
Muscovita em agregados lamelares, epidoto granular e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opacos, pirita(Py) , galena (Gn) esfalerita (Sp) e titanita em cristais xenomórficos, 
zircão euédrico a arredondado, apatita em prismas ou em secções basais são acessórios. 
Galena, esfalerita e pirita ocorrem disseminados ou preenchem micro fraturas. 
 
O veio mineralizado é constituído por esfalerita (Sp), galena (Gn), calcopirita (Ccp) e pirrotita 
(Pu).  Granada xenomórfica, quartzo, feldspatos e muscovita ocorrem associados.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta sieno granito deformado, mineralizado (esfalerita, galena, pirita, calcopirita e pirrotita) 
 
Petrógrafa 
 MAC/Tiago Bandeira     08/03/2018 
 



 

 

 



 

 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-70E No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas escuras e verdes, mostra textura granolepidoblástica média a 
grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita, 
muscovita, clorita e sulfetos. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-40% 
Kfeldspato-25% 
Plagioclásio-10% 
Sericita-15% 

 

Muscovita-03%  
Biotita-02% 
Epidoto-01% 

 

Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Granitóide deformado, mostrando textura granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de quartzo, kfeldspato, sericita e plagioclásio. Há um 
enriquecimento em quartzo e em sericita. O quartzo forma mosaicos de cristais fragmentados, 
mostra extinção ondulante. O kfeldspato é xenomórfico, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada. Ocorre fraturado. O plagioclásio está quase totalmente sericitizado. 
Biotita lamelar, parda, está muscovitizada. Muscovita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais sub idiomórficos ou em agregados 
estirados, associados à titanita, zircão euédrico a sub euédrico, zonado são acessórios, estão, 
em geral associados aos minerais micáceos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta granitóide com forte alteração hidrotermal. 
 
Petrógrafa 
 MAC     08/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-71A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha esverdeada mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo e sericita. Mostra veio de espessura sub centimétrica 
preenchido por sulfetos e por quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-64% 
Sericita-25% 
Muscovita-10% 
Epidoto-tr 

 

Opaco-01%  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha totalmente alterada, mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada. 
Constitui-se essencialmente de quartzo, sericita e muscovita. O quartzo ocorre em mosaicos de 
cristais fragmentados, imbricados ou tangenciais entre si, estirados segundo a foliação, mostra 
extinção ondulante. Sericita em agregados de palhetas associa-se a agregados lamelares de 
muscovita, estão orientados e entremeados aos agregados de quartzo. Mineral opaco é 
xenomórfico, está alterado, libera hidróxido de ferro vermelho a amarelado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito (granitoide alterado) 
 
Petrógrafa 
 MAC     08/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-71B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rósea com manchas e venulações verdes, mostra textura inequigranular fina a média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-39% 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-10% 
Sericita-10% 

 

Carbonato-05%  
Muscovita-03%  
Epidoto-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular fina a média, granofírica e 
estrutura maciça. Apresenta forte processo de alteração hidrotermal, dominantemente 
sericitização e carbonatação. Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. 
O kfeldspato é tabular, pertítico, xenomórfico. O plagioclásio é prismático tabular, sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é o mineral 
predominante, ocorre em cristais xenomórficos, fraturados, com extinção ondulante e mais 
frequentemente em intercrescimento gráfico com o kfeldspato. Sericita em agregados de 
palhetas, carbonato em mosaicos de cristais poligonais e lamelas de muscovita são venulares 
e intersticiais aos agregados quartzo feldspáticos. Opaco e titanita em cristais xenomórficos a 
sub idiomórficos, estão, em geral associados. Allanita metamictizada e zircão euédrico, zonado 
são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito granofírico fraturado, sericitizado. 
 
Petrógrafa 
 MAC     09/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-72 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas cinzentas, mostra textura inter granular fina a média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-26% 
Hornblenda-25% 
Biotita-10% 
Clinopiroxênio-04% 

 

Tremolita/actinolita-10%  
Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Sericita-01%  
Opaco-08%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Kfeldspato-03% 
Quartzo-01% 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, mostrando forte processo de alteração hidrotermal, 
predominantemente cloritização, epidotização e tremolitização. A textura sub ofítica/ofítica 
primária está parcialmente obliterada pelos produtos de alteração. Constitui-se 
dominantemente de hormblenda, plagioclásio, biotita, tremolita actinolita, clorita, epidoto e 
mineral opaco. A Hornblenda é verde, prismático tabular, inclui remanescentes de cristais 
tabulares a prismáticos de clinopiroxênio, associa-se a feixes de prismas de tremolita/actinolita 
verde a incolor. O plagioclásio é prismático a ripiforme, está geminado segundo as leis da albita 
e albita carlsbad, mostra-se parcialmente saussuritizado e coberto por minúsculas palhetas de 
sericita e epidoto micro granular. A biotita é parda a marrom, forma agregados lamelares, está 
parcialmente cloritizada. Epidoto ocorre ainda em agregados granulares. Mineral 
opaco/magnetita ocorre em cristais euédricos a anédricos, mostra bordos de titanita, associam-
se aos máficos. Apatita ocorre em prismas. Quartzo em cristais xenomórficos e kfeldspato 
pertítico são intersticiais, aparecem ainda em intercrescimento gráfico. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Diabásio alterado 
 
Petrógrafa 
 MAC     09/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-073A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinzentas, verdes e pretas, mostra textura porfirítica com matriz 
granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-47% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-05% 

 

Epidoto-04%  
Clorita-03%  
Muscovita-02%  
Sericita-02%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Fluorita-tr  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica mostra textura porfirítica com matriz granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita. O 
kfeldspato ocorre em pórfiros pertíticos, ocelares de até 15mm de tamanho, mostra a 
geminação polissintética cruzada, inclui e está envolvido por borda de plagioclásio, em textura 
rapakivi. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, geminado segundo 
as leis da albita e albita carlsbad, está parcialmente saussuritizado e coberto por minúsculas 
palhetas de sericita e epidoto micro granular. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos 
feldspatos, forma mosaicos de cristais e fragmentos de cristais imbricados entre si, com 
extinção ondulante. A biotita é verde lamelar, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. 
Epidoto granular, clorita e muscovita em agregados lamelares e sericita são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, allanita metamicitzada, fluorita 
intersticial, apatita em prismas e zircão sub euédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita granito rapakivi porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     09/03/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-73B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinzentas, verdes e pretas, mostra textura porfirítica com matriz 
granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e 
biotita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-47% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-15% 
Biotita-03% 

 

Epidoto-01%  
Sericita-01%  
Muscovita-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica, com matriz granular fina e estrutura 
maciça. Pórfiros são de quartzo de até 8mm de tamanho e de kfeldspato pertítico – em média 
2,0mm- o quartzo é xenomórfico e poiquilítico, inclui kfeldpato. Micro pórfiros de kfeldspato são 
pertíticos, tabulares, xenomórficos. A matriz constitui-se de quartzo, plagioclásio, kfeldspato e 
biotita. O kfeldspato é xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio 
é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e 
parcialmente saussuritizafdo. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é 
marrom a verde, forma agregados lamelares, mostra muscovitização incipiente. Sericita, 
epidoto e muscovita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
alterado a hidróxido de ferro e associado à titanita e zircão anédrico a sub euédrico são os 
minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito fino porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     09/03/2018 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-100 
 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é inequigranular fanerítica média a grossa. São observados cristais de 
quartzo e biotita intergranulares a cristais de feldsapto alcalino pertiticos. IM~10%. Rocha 
magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldsapto Alcalino (50%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (6%): 
 
Clorita (1%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (<1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Titanita (traço): 
 
Opacos (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura granular hipdiomórfica inequigranular média a grossa. Cristais de quartzo 
são xenomórficos e ocorrem em aglomerados intergranulares. Os cristais possuem contatos 
suturados e extinção ondulante com feições que indicam início de processos de recuperação.  
Cristais de feldsapto alcalino predominam na amostra. No geral são cristais subédricos com 
formas tendendo a tabulares e com conatos interlobados. Outras características desta fase são 
a geminação em grade e são mesopertíticos (inclusive algumas zonas pertíticas possuem 
geminação do tipo albita-periclínio).   
Cristais de plagioclásio são pouco abundantes e possuem pequenas dimensões quando 
comparados ao feldsapto alcalino. Exibem a geminação do tipo albita-Carlsbad e albita-
periclínio.  
Cristais de biotita são intergranulares e são poiquilíticos com inclusões de opacos, apatita, 
allanita e zircão. Algumas faixas ao longo da clivagem do mineral estão cloritizadas. No geral 
os cristais também estão cloritizados e com titanita e epidoto microgranular associado.  



 
Outra característica desta amostra é a presença de microfraturas. Estas estruturas estão 
preenchidas por biotita microgranular com hábito acicular (oxidada) e quartzo.  
 
 
Rocha 
 Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
19/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-102 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 850 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração marrom claro rosado. A estrutura da rocha é 
finamente foliada e sacaroide. A textura é equigranular fanerítica fina e não é possível observar 
o conato entre os cristais. Provavelmente quartzo feldspática recristalizada. Concentração de 
minerais máficos também é muito baixa. Rocha magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldsapto Alcalino (45): 
 
Plagioclásio (16%): 
 
Biotita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (traço): 
 
Opacos (1%): 

 
Observações 
 Não foi observar a estrutura foliada na lâmina. A rocha possui textura alotriomórfica 
granoblástica microporfiroclástica. A matriz da rocha é granoblástica equigranular muito fina 
(com cristais com dimensões da ordem de 0,1mm). Nesta matriz são observados cristais com 
contatos interlobados de quartzo, feldsapto alcalino, plagioclásio e cristais muito finos de biotita 
intergranular, além de opacos muito finos disseminados e fases acessórias.  
São observados alguns porfiroclastos disseminados de feldsapto alcalino, quartzo e 
plagioclásio com dimensões que não ultrapassam 0,5mm. 
Nesta amostra os granoblastos de feldsapto tanto alcalino como plagioclásio estão muito bem 
preservados de qualquer alteração. Os cristais de KF possuem a geminação em grade e os de 
plagioclásio geminação do tipo albita-periclínio. 
 
Rocha 
 Aplito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
19/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-103 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 851 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é subequigranular média a grossa. São observados cristais de quartzo, 
plagioclásio, feldspato alcalino e biotita. IM~10%. Magnetita associada aos minerais máficos.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (33%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Biotita (2%): 
 
Clorita (5%): 
 
Titanita (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Epidoto (1%): 
 
Sericita (1%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica e granular hipdiomórfica, inequigranular fina a grossa. 
Cristais de quartzo intergranulares possuem microtexturas de recuperação com geração de 
subgrãos e extinção ondulante.   
Cristais de biotita estão quase totalmente cloritizados e ocorrem em aglomerados de cristais 
com epidoto e opacos associados.  
 
Rocha 



 
 Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
20/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-104 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 852 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza claro. Em amostra de mão a estrutura 
da rocha é maciça e homogênea, porém o geólogo no campo escreve uma foliação maraca 
pela orientação de biotita e feldspatos. A textura da rocha é subequigranular média. Os cristais 
de feldsapto são brancos, levemente cinza amarelados e estão envoltos por cristais 
xenomórficos de quartzo e aglomerados de mineral máfico (provavelmente biotita). IM~30%. 
Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Biotita (15%): 
 
Epidoto (7%): 
 
Allanita (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (<1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Turmalina (traço): 
 
Sericita (1%): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada protomilonítica descontínua e anastomosada. A textura 
alotriomórfica granoblástica a granolepidoblástica seriada fina a grossa.  
Cristais de feldspatos tendem a formas subarredondadas e possuem microtexturas do tipo 
núcleo manto envolvidos por esterias de quartzo e fragmentos de cristais.  
Cristais de quartzo possuem microtextura de recuperação com geração de subgrãos.  



 
Esteiras descontínuas de biotita com epidoto (por vezes simplectitico intercrescido com 
quartzo), titanita, opacos e fases acessórias marcam a foliação.  
Cristais de plagioclásio estão pouco saussuritizados.  
 
Rocha 
 Monzogranito a granodiorito protomilonítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
20/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-105A 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 853 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. Na amostra de mão a rocha possui 
um estrutura foliada incipiente porém é descrito como um foliação gnáissica em escala de 
afloramento. A textura da rocha é equigranular fanerítica média. São observados cristais 
orientados e com contatos mal definidos de quartzo, feldsapto com cores rosadas e cinzas e 
cristais de biotita orientados. IM~20%. Magnética nos locais com mineral máfico.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Muscovita (2%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (2%): 
 
Sericita (3%): 
 
Clorita (1%): 
 
Opacos (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada descontínua e espaçada. A textura é alotriomórfica granoblástica 
a granolepidoblástica seriada muito fina a média.  
Cristais de quartzo ocorrem como granoblastos em aglomerados intergranulares por vezes com 
granoblastos de feldspatos associados. Cristais e feldsapto alcalino (com geminação em grade) 
e plagioclásio (sem geminação) tendem a formas subarredondadas, possuem contatos 
suturados e interlobados e microtexturas tipo núcleo e manto. São envolvidos por esteiras 
descontínuas de cristais de quartzo granoblástico e por cristais de biotita com muscovita, 
epidoto e opacos associados além das fases acessórias (apatita, titanita e zircão).  



 
Com relação a alteração, os cristais de plagioclásio no geral estão saussuritizados e os cristais 
de biotita parcialemtne cloritizados.  
Nesta amostra também são comuns microtexturas de intercrescimento mirmequítico.  
 
Rocha 
 Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-105B 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 854 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é equigranular fanerítica média. São observados cristais de quartzo 
intergranular, feldsapto rosado e feldspato banco além de cristais de biotita disseminados de 
forma homogênea. IM~10%. Magnética nos locais com mineral máfico.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (34%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Biotita (3%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Titanita (1%): 
 
Clorita (3%): 
 
Sericita (3%): 
 
Carbonato (1%): 
 
Opacos (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Turmalina (traço): 
 
Allanita (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica a granolepidoblástica seriada fina a grossa.  
Esta amostra é muito similar a descrita no ponto GG-105A porém esta menos deformada.  
Nesta os cristais de quartzo estão mais preservados, com extinção ondulante e geração de 
subgrãos e somente nas bordas são observados granoblastos de quartzo. Os cristais de 



 
feldsapto também mostram evidências de mais baixa deformação. As texturas de manto núcleo 
são praticamente ausentes assim como intercrescimentos mirmequíticos.  
 
Rocha 
 Monzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-107 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 855 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. Em amostra de mão a rocha possui 
uma foliação espaçada e descontínua.. A textura da rocha é subequigranular fanerítica grossa. 
São observados cristais de quartzo intergranulares a cristais de feldsapto rosado e feldsapto 
branco. Aglomerados de cristais de biotita verde são comuns e estão orientados. IM~30%. 
Muito magnética nos locais com mineral máfico. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (28%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (15%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (3%): 
 
Sericita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (1%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granolepidoblástica seriada fina a grossa. Cristais de 
feldspato tendem a formas subarredondadas resultantes de processo de deformação e 
possuem microtexturas de núcleo-manto. Cristais de feldspato alcalino são mesopertíticos (tipo 
flame são comuns) e por vezes possuem inclusões de plagioclásio.  
Os cristais de feldsapto estão envolvidos por cristais finos de quartzo granoblástico com 
contatos interlobados a poligonizados. Biotitas também ocorrem contornando cristais e marcam 
uma foliação anastomosada, muito descontínua e espaçada.  
Associado a biotita ocorrem cristais xenomórficos de epidoto, opacos, titanita e fases 
acessórias.  
Biotita e epidoto também cristalizam em espaços intergranulares entre os granoblastos de 
quartzo e feldsapto.   
Cristais de plagioclásio estão parcialmente saussuritizados.  



 
Microtexturas de intercrescimento mirmequítico e cristais de plagioclásio com franjas de albita 
também são comuns.  
 
Rocha 
 Meta biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/05/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-110 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 857 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea em amostra de mão e a textura é inequigranular fanerítica média a grossa. São 
observados cristais com granulação maior de feldsapto alcalino rosado e cristais de 
plagioclásio finos brancos. Quartzo ocorre como cristais intergranulares assim como 
aglomerados de cristais de biotita. IM~20%. Magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (12%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Allanita (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (1%): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Esta lâmina não esta com uma qualidade muito boa, mas é possível descrever os aspectos 
principais. A textura da rocha é alotriomórfica inequigranular fina a grossa. São observados 
cristais de feldsapto alcalino mesopertíticos e quartzo, plagioclásio e biotita intergranular.  
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados.  
 
Rocha 
Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
25/06/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-111 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 858 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza claro rosado. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é equigranular a subequigranular fanerítica fina a média. São 
observados cristais de quartzo, feldspatos rosados e biotita. IM~10%. Pouco magnética.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Biotita (9%): 
 
Epidoto (8%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Sericita (5%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica subequigranular muito fina a média 
predominantemente fina.  
Cristais da amostra possuem contatos interlobados, principalmente quartzo que se apresenta 
como aglomerados de cristais granoblásticos intergranulares ou como cristais xenomórficos 
compostos por subgrãos.  
Cristais de plagioclásio e feldsapto alcalino possuem contatos suturados e interlobados, porém 
não são observados microtexturas de recuperação.  
Biotita ocorre disseminada e intergranular com epidoto, muscovita e opacos associados, além 
das fases minerais traço (apatita e allanita).  



 
Cristais de plagioclásio estão bastante saussuritizados e também alterados para carbonato. As 
pertitas presentes em cristais de feldsapto alcalino também estão saussuritizadas.   
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
25/06/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-112 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 859 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza clara rosada. A estrutura da rocha em 
amostra de mão é maciça e homogênea. A amostra no entanto possui um clivagem de fratura 
tabular oque indica orientação de fases minerais. Na ficha da amostra também consta na 
descrição que a rocha possui uma foliação incipiente. A textura da rocha é subequigranular 
fanerítica média. São observados cristais de quartzo, feldsapto rosado, feldsapto branco e 
biotita. IM~15%. Pouco magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%) 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Clorita (traço): 
 
Muscovita (4%): 
 
Sericita (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Granada (traço): 

 
Observações 
Esta rocha é similar a anterior, porém registra microtexturas resultantes de processos de 
deformação dinâmica. A amostra anterior estava mais preservada e possuía registros de 
deformação sem muita movimentação, marcados por processo de redução de área de grão.  
 Rocha com estrutura foliada espaçada e descontínua. A textura da rocha é alotriomórfica 
granoblástica a granolepidoblástica seriada muito fina a média.  
Cristais de feldspato alcalino e plagioclásio tendem a formas subarredondadas, possuem 
contatos suturados e bordas compostas por subgrãos do mineral ou fragmentos do mesmo. 
Difícil fazer a distinção. Nas bordas dos cristais de feldsapto também são comuns microtexturas 
de intercrescimento mirmequítico.  



 
Cristais de feldspato alcalino possuem geminação em grade e apresentam poucas 
micropertitas. Cristais de plagioclásio possuem geminação do tipo lei a albita e albita-Carlsbad. 
Estão levemente sericitizados.  
Cristais de quartzo na amostra são intergranulares e xenomórficos e possuem extinção 
ondulante e microtexturas de recuperação com geração de subgrãos. Em alguns locais estes 
cristais estão estirados configurando esteiras anastomosadas e marcam uma foliação de 
estiramento mineral.  
Nesta amostra também observado um porfiroblasto de granada provavelmente tardio com 
relação a deformação pois não apresenta evidências de rotação ou deformação.  
Cristais de biotita também são intergranulares e estão orientados ao longo da foliação. 
Muscovita e epidoto ocorrem associados nestes locais.  
Muscovita também ocorre ao longo de microfraturas de cisalhamento. 
 
 
Rocha 
Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
25/06/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-113 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 860 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza clara rosada. A estrutura da rocha é 
foliada, contínua e anastomosada, marcada pela orientação de cristais de biotita e quartzo 
estirado. São observados cristais de quartzo, feldsapto rosado e cinza claro e biotita. IM~25%. 
Magnética nas esteiras de biotita.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Feldspato Alcalino (33%): 
 
Biotita (10%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Sericita (3%): 
 
Titanita (3%): 
 
Allanita (1%): 
 
Opacos (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granolepidobástica a porfiroclastica seriada fina a grossa.  
 
 
Rocha 
Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
27/06/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-115 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 861 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática cinza rosada. A estrutura da rocha é foliada pouco espaçada 
e contínua. A textura é subequigranular fanerítica fina a média. São observados cristais de 
quartzo, feldspatos brancos e rosados e cristais de biotita orientados. Por vezes são 
observados aglomerados de cristais de biotita orientados ao longo da foliação. IM~15%. Rocha 
magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (33%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (5%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Titanita (1%): 
 
Sericita (2%): 
 
Clorita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 

 
Observações 
Rocha com textura granoblástica alotriomórfica seriada muito fina a média. Cristais de 
plagioclásio parcialmente sericitizados ou substituídos por muscovita.  
Textura de intercrescimento mirmequítico são comuns.  
 
 
Rocha 



 
Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
03/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-116 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 861 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática rosa a laranja avermelhado. A estrutura da rocha é foliada, 
pouco espaçada e contínua marcada pelo estiramento de quartzo. A textura da rocha é 
porfiroclastica. São observados porfiroclastos de quartzo estirados, com formas lenticulares, 
cristais de feldsapto rosado com contatos mal definidos e aglomerados milimétricos de cristais 
de biotita esverdeada também orientados. IM~20%. Magnética nos locais com biotita.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (40%) 
 
Feldspato Alcalino (31%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (6%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (2%): 
 
Clorita (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Opacos (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granoblástica alotriomórfica seriada muito fina a grossa a porfiroclastica.  
Rocha é composta por porfiroclastos com contatos suturados e interlobados de feldspato 
alcalino e porfiroclastos de quartzo são estirados e compostos por subgrãos com contatos 
interlobados a angulosos. Os porfiroblastos estão envolvidos por uma matriz composta por 
cristais xenomórficos de plagioclásio e feldsapto alcalino e cristais de biotita, muscovita opacos 
e fases acessórias.  
Cristais de plagioclásio estão parcialmente alterados por muscovita e sericita.   



 
 
Rocha 
Metamonzogranito porfiroclástico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
03/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-117 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 862 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza claro rosada. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é subequigranular fanerítica média a grossa. São observados 
cristais de feldspato brancos e rosados, quartzo e biotita. IM~10%. Magnética.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (27%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Biotita (10%): 
 
Muscovita (2%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Sericita (1%): 
 
Titanita (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (3%): 

 
Observações 
Rocha com textura inequigranular hipdiomórfica seriada fina a grossa.   
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 



 
Data 
04/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-119 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 863 
 
Características Mesoscópicas 
  Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza claro rosada. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea. A textura é subequigranular fanerítica média. São observados cristais de 
quartzo, plagioclásio, feldsapto alcalino e biotita.  
Na amostra também ocorrem enclaves de rocha fanerítica fina, cinza escura rica em biotita. 
IM~20%. Magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (20%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (10%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Epidoto (8%): 
 
Sericita (5%): 
 
Titanita (3%): 
 
Allanita (<1%): 
 
Clorita (3%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura subequigranular hipdiomórfica fina a média.  
Cristais de plagioclásio estão bastante saussuritizados.  
 



 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
04/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-123 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 864 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração cinza claro a rosada. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura subequigranular média a grossa. São observados cristais de 
quartzo, plagioclásio cinza claro levemente esverdeado, feldsapto alcalino rosado e biotita. 
IM~20%. Magnética.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (27%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (10%): 
 
Muscovita (1%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 
 
Titanita (1%): 
 
Opacos (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura subequigranular hipdiomórfica média a grossa.  
 
Rocha 
Monzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 



 
Data 
04/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-R-125B 
 
No. LABORATÓRIO: GJC 866 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina melanocrática com coloração cinza escura em contato com rocha 
holocristalina leucocrática com coloração cinza clara. A rocha melanocrática possui estrutura 
maciça e homogênea e a textura é equigranular fanerítica fina. São observados 
predominantemente cristais de mineral máfico, aparentemente biotita e feldspato branco. Esta 
rocha esta em contato (um pouco interdigitado) com a rocha leucocrática que possui estrutura 
também maciça e homogênea e textura inequigranular fanerítica fina a grossa. Neste litotipo 
que é  provavelmente a rocha encaixante do enclave máfico, são observados cristais de 
feldsapto brancos, quartzo e biotita.  A rocha máfica é muito magnética e a rocha leucocrática é 
também magnética porém em menor intensidade.  
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (5%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldsapto Alcalino (5%): 
 
Biotita (30%): 
 
Opacos (25%): 
 
Apatita (3%): 
 
Titanita (2%): 
 
Sericita (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Zircão (traço):   
 
*Estimativa apenas da rocha quartzo monzodiorítica 

 
Observações 
Nesta lâmina é observada uma região onde a rocha possui textura granoblástica alotriomórfica 
subequigranular fina a média. A mineralogia é composta por quartzo, plagioclásio, feldspato 
alcalino, biotita e opacos além das fases acessórias.  
Esta rocha (provavelmente que foi descrito como enclave máfico) possui composição  quartzo 
monzodiorítica e esta em contato interdigitado com uma rocha com textura granoblástica, 
alotriomórfica e subequigranular grossa e de composição monzogranítica.  



 
São observados cristais xenomórficos de quartzo, feldsapto alcalino, plagioclásio e biotita 
(muito similar a presente no quartzo monzodiorito).   
 
Rocha 
Enclave de quartzo monzodiorítico em rocha meta monzogranítica.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
03/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-83 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha rosada com manchas esbranquiçadas e verdes escuras a pretas, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-31% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Clorita-03% 
Epidoto-03% 
Sericita-03% 
Muscovita-01% 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura média a grossa e estrutura maciça. Constitui-
se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita subordinada. O kfeldspato é 
pertítico, tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado e 
coberto por uma mistura de palhetas de sericita e epidoto micro granular. O quartzo ocorre em 
mosaicos de cristais xenomórficos, fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção 
ondulante, intersticiais aos feldspatos. Quartzo e plagioclásio formam intercrescimentos 
mirmequíticos. A biotita é parda, forma agregados lamelares, está parcialmente cloritizada e/ou 
muscovitizada. Clorita, muscovita, epidoto, sericita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas, zircão euédrico a anédrico, 
zonado, allanita sub idiomórfica, metamictizada, envolvida por epidoto são os minerais 
acessórios presentes; estão em geral, associados à biotita.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 



 
Data 
18/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-84 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 A amostra não foi encontrada 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-35% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-01% 
Clorita-03% 
Muscovita-01% 
Carbonato-03% 
Sericita-02% 
Epidoto-01% 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato é pertítico, 
tabular, xenomórfico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizado. O quartzo ocorre xenomórfico, intersticial aos feldspatos, mostra 
extinção ondulante. A biotita é parda, ocorre em raras lamelas, está quase totalmente 
cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, muscovita, epidoto, sericita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, fluorita associada à clorita, 
allanita metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico 
a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
19/06/18 
 
Fotomicrografias 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-90ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha cinza claro com manchas verdes escuras a pretas, brilhantes, mostra textura granular 
média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, quartzo, 
kfeldspato, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Plagioclásio-61% 
Kfeldspato-10% 
Quartzo-08% 
Biotita-10% 
Hornblenda-02% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Clorita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-03% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

 Rocha de composição quartzo monzo diorítica, mostra textura granular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, biotita com 
hornblenda subordinada. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação polissintética 
cruzada. O quartzo ocorre xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é verde a parda, 
lamelar, está associada à hornblenda verde, tabular a prismática. Sericita, clorita, epidoto, 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita 
idiomórfica a xenomórfica, allanita sub idiomórfica, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 

Rocha 

 Biotita quartzo monzo diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

19/06/18 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-90B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro com manchas verdes escuras a pretas, brilhantes, mostra textura 
porfiroblástica com matriz granolepidoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-45% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-20% 
Biotita-10% 
Clorita-02% 
Epidoto-03% 
Muscovita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica a sieno granítica, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granolepidoblástica média e estrutura foliada. Porfiroblastos são de kfeldspato pertítico de até 
1,2cm de tamanho, são tabulares, xenomórficos, mostram as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. Na matriz ocorrem, além do kfeldspato em cristais menores, 
plagioclásio, prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, geminado segundo as leis da 
albita e albita carlsbad, quartzo em mosaicos de cristais xenomórficos, intersticiais aos 
feldspatos, biotita parda a verde, em agregados lamelares orientados. Clorita, muscovita, 
epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos a idiomórficos, allanita idiomórfica, zonada, parcialmente metamictizada, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
Rocha 
 Biotita gnaisse granítico a sieno granítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
 
Data 
19/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-90C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro a cinza médio, levemente rosado,  com manchas verdes a pretas, 
brilhantes, mostra textura granular média a grossa e estrutura maciça. constitui-se 
macroscopicamente de feldspato, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-57% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-06% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Clorita-tr 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média e estrutura sub 
foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita. O kfeldspato 
é o mineral predominante, ocorre pertítico, tabular, xenomórfico, mostra as geminações 
carlsbad e polissintética cruzada. O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de 
cristais fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante. O plagioclásio é 
prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad, albita periclínio, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado. A biotita é 
verde a parda, ocorre em agregados lamelares com foliação e cloritização incipientes. Clorita, 
sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, associados, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita 
idiomórfica a xenomórfica, parcialmente metamictizada, zircão euédrico a anédrico, zonado, 
são os minerais acessórios presentes, estão em geral, associados à biotita.  
 
 
 
Rocha 
 (Meta) biotita sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
19/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA: GG-93B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza, levemente rosada com manchas verdes escuras a pretas, cortada por 
venulações mais grossas, quartzo feldspáticas, ricas em biotita, mostra textura porfiroblástica 
com matriz granoblástica e foliação incipiente. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-37% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-30% 
Biotita-03% 
Muscovita-02% 
Clorita-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição monzo granítica, pouco deformada, mostra textura porfiroblástica com 
matriz granoblástica e estrutura foliada. Porfiroblastos(até 1,2cm) são de kfeldspato e de 
plagioclásio. O kfeldspato é tabular a prismático tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, está 
fragmentado, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizado. A matriz é constituída por fragmentos menores dos feldspatos, 
quartzo em mosaicos de cristais poligonizados, tangenciais ou imbricados entre si, intersticiais 
aos feldspatos, biotita parda, em agregados lamelares, sub orientados, parcialmente 
cloritzados e/ou muscovitizados. Muscovita, clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal. Muscovita ocorre ainda em intercrescimento simplectítico com 
quartzo. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais, allanita metamicitizada e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes.   
 
 
Rocha 
 Meta monzo granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-94ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas, verdes escuras a pretas, mostra textura porfiroblástica 
com matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constiui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Muscovita-02% 
Clorita-01% 
Sericita-02% 
Epidoto-02% 
Carbonato-01% 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GG-93B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita monzo granito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-94B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas, esverdeadas a pretas, brilhantes, mostra textura 
porfiroblástica com matriz granoblástica e estrutura sub foliada, recortada por vênulas 
preenchidas por material quartzo feldspático com biotita. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 
Epidoto-02% 
Clorita-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-01% 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Allanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
 É a mesma rocha analisada anteriormente através das amostras GG-93B e GG-94A. As três 
amostras mostram variações localizadas na granulação, deformação e foliação. Apresentam 
venulações preenchidas por material de composição granítica, granulação mais grossa e mais  
rico em biotita. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta biotita monzo granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-95 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas, esverdeadas a pretas, brilhantes, mostra textura 
porfiroblástica com matriz granoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, epidoto e magnetita. Apresenta venulações preenchidas por 
material quartzo feldspatico mais grosso. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-30% 
Biotita-02% 
Clorita-03% 
Muscovita-03% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Fluorita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através das amostras GG-93B, GG-94A e 
GG-94B, apresentando variações localizadas na granulação, foliação e deformação. Observa-
se nesta amostra maior intensidade do processo de cloritização/muscovitização da biotita. a 
fluorita ocorre ora associada à clorita, ora inclusa em feldspatos alterados/saussuritizados. 
Feldspatos da matriz formam mosaicos de cristais poligonizados e apresentam pontos de 
junção tríplice. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Meta monzo granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 

ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-96ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 

 Rocha rosada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura inequigranular média a grossa 
e estrutura sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 

Kfeldspato-44% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-02% 
Clorita-03% 
Muscovita-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Granada-tr 
Allanita-tr 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

Observações 

  Rocha de composição sieno granítica, deformada, mostra textura porfiroclástica com matriz 
granoblástica e estrutura foliada. Porfiroclastos (3,0 a 7,0mm) são de kfeldspato e de 
plagioclásio, ocorrem estirados e fraturados. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio e 
parcialmente alterado. Feldspatos estão, em geral, impregnados por hidróxido de ferro 
vermelho, provavelmente resultante de alteração de micro inclusões de mineral ferruginoso. Na 
matriz ocorrem cristais e fragmentos menores de feldsdpatos, quartzo em mosaicos de cristais, 
imbricados ou tangenciais entre si, estirados, com extinção ondulante, intersticiais aos 
feldspatos, biotita parda, lamelar, parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, 
muscovita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em 
agregados de cristais xenomórficos, allanita metamictizada, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, zircão euédrico a anédrico, zonado, granada xenomórfica e fluorita 
intersticial são os minerais acessórios presentes.   
 

Rocha 

 Meta sieno granito protomilonítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

. 
 

Petrógrafo(a) 
MAC                              
 

Data 

20/06/18 

Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-96B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha verde escura, mostra textura intergranular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, hornblenda, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-34% 
Hornblenda-30% 
Tremolita/actinolita-15% 
Clorita-10% 
Biotita-01% 
Sericita-03% 
Epidoto-03% 
Carbonato-02% 
Opaco-02% 
Titanita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura sub ofítica remanescente e 
estrutura maciça. Tremolitização, cloritização e saussuritização resultam de forte processo de 
alteração hidrotermal. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, hornblenda, 
tremolita/actinolita e clorita. O plagioclásio ocorre euédrico, ripiforme a prismático, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonado, saussuritizado e 
parcialmente coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto micro granular e 
carbonato. A hornblenda é verde, prismático tabular, associa-se a feixes de prismas de 
tremolita/actinolita. Clorita em agregados lamelares substitui quase totalmente biotita marrom 
avermelhada. Mineral opaco em cristais xenomórficos e titanita são os minerais acessórios 
presentes.   
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Diabásio alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-97ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha levemente rosada com manchas cinzentas, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, clorita e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-45% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-25% 
Biotita-01% 
Clorita-02% 
Muscovita-01% 
Epidoto-02% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Fluorita-01% 
Granada-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura equigranular média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre pertítico, tabular, xenomórfico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. O quartzo forma mosaicos de cristais xenomórficos, intersticiais aos 
feldspatos, mostra imbricamento e extinção ondulante.  O plagioclásio é prismático, euedral a 
sub euedral, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. A 
biotita é parda, está quase totalmente cloritizada e/ou muscovitizada. Muscovita, clorita, 
sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas ou em grãos, fluorita intersticial, allanita idiomórfica, 
metamicitzada, granada xenomórfica e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.  
 
 
 
Rocha 
 Sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
21/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-97B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha verde escura, mostra textura ofítica fina e estrutura maciça. constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, hornblenda, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-28% 
Clinopiroxênio-15% 
Hornblenda-20% 
Tremolita/actinolita-10% 
Clorita-05% 
Biotita-01% 
Epidoto-05% 
Sericita-05% 
Carbonato-02% 
Opaco-05% 
Titanita-04% 

 
Observações 
  Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura ofítica, fina e estrutura maciça. 
Tremolita/actinolita, clorita, sericita, carbonato e epidoto resultam de forte processo de 
alteração hidrotermal. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, hornblenda, clinopiroxênio, 
além dos minerais de alteração. O plagioclásio é ripiforme, euédrico, está geminado segundo 
as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonado, parcial e seletivamente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de sericita, epidoto e carbonato. O clinopiroxênio é 
tabular, xenomórfico, está invariavelmente envolvido e parcialmente substituído por hornblenta, 
verde, tabular. Tremolita/actinolita em feixes de prismas associa-se aos demais minerais 
máficos. Clorita em agregados lamelares substitui quase totalmente a biotita marrom, lamelar. 
Opaco/magnetita e titanita em cristais xenomórficos a idiomórficos ocorrem, em geral 
associados.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
21/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-98 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura micro porfirítica com matriz 
micro granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-37% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-20% 
Biotita-01% 
Clorita-03% 
Muscovita-01% 
Sericita-01% 
Epidoto-01% 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Fluorita-01% 

 
Observações 
  Rocha de composição granítica, sub vulcânica, mostra textura micro porfirítica com matriz 
micro granular e estrutura maciça. Micro pórfiros (3,0 a 5,0mm) são de kfeldspato, plagioclásio 
e quartzo . O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética 
crizada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio. O quartzo é xenomórfico, mostra 
extinção ondulante e golfos de corrosão.  A matriz constitui-se dominantemente de kfeldspato, 
plagioclásio e quartzo micro granulares. Biotita parda ocorre em lamelas, está quase totalmente 
cloritzada e/ou muscovitizada. Muscovita, clorita, sericita e epidoto são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco/magnetita em cristais xenomórficos a idiomórficos, titanita xenomórfica, 
allanita xenomórfica metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais, zircão euédrico 
a anédrico, zonado e fluorita intersticial aos agregados quartzo feldspáticos são os minerais 
acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
 Micro granito sub vulcânico micro porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
21/06/18 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-99 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha rosada com manchas cinzentas e pretas, brilhantes, mostra textura equigranular grossa 
e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-57% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-20% 
Biotita-01% 
Epidoto-02% 
Sericita-02% 
Muscovita-tr 
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Fluorita-01% 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição sieno granítica, mostra textura equigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre pertítico, xenomórfico a sub idiomórfico, mostra as geminações carlsbad 
e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático a prismático tabular, idiomórfico a sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, zonado, parcial e 
seletivamente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos. 
Biotita lamelar, parda a verde está quase totalmente cloritizada. Epidoto, sericita, clorita e 
muscovita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita 
idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou ou em secções basais hexagonais, fluorita 
em micro fraturas ou inclusa em feldspatos alterados/saussuritizados e zircão euédrico a 
anédrico são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
Rocha 
 Sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
21/06/18 
 
Fotomicrografias 
. 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-083A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 054  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (55%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (12%): 
 
Muscovita (5%): 
 
Opacos (3%): 

 
Observações 
 Esta amostra é de uma brecha hidrotermal. São observados cristais microfraturas de feldsapto 
alcalino e plagioclásio com formas angulosas cortados por veios de quartzo. Os veio de quartzo 
por vezes se expandem e configuram venulações preenchidas por cristais de quartzo 
prismáticos com contatos suturados com microtexturas de deformação dinâmica configurando 
cristais de quartzo de cisalhamento (dimensões de até 2 cm) e aglomerados de cristais 
granoblásticos de quartzo microgranulares (esterias de deformação) com raros cristais de 
plagioclásio associado. Associado a estas vênulas ocorrem cristais euédricos a subédricos de 
mineral opaco cúbico, provavelmente sulfeto e alguns cristais de muscovita. 
Cristais de feldsapto alcalino são muito turvos, manchados, pertiticos, por vezes com 
geminação em grade. Em alguns cristais encontra-se preservado núcleos de plagioclásio 
indicando processos de metassomatismo onde plagioclásio foi transformado em feldsapto 
alcalino. Lembrando que estes cristais estão truncados pelos veios de quartzo que é uma 
alteração hidrotermal posterior a este evento.  
Cristais de plagioclásio estão completamente sericitizado.     
Resumindo as fases observadas nesta amostra.  
1º K-Feldspatização  
2º Brecha hidrotermal (veios de quartzo com sulfetos) 
3º Deformação dinâmica. Geração de microtexturas de deformação em cristais de quartzo do 
preenchimento dos veios.  
 
Rocha 
Brecha hidrotermal deformada – Monzogranito/Sienogranito cortado por veio de quartzo com 
sulfetos.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
07/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-085 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 057  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Plagioclásio (40%): 
 
Feldsapto Alcalino (5%): 
 
Biotita (15%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Sericita (1%): 
 
Carbonato (1%): 
 
Opacos (3%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a média. São observados 
cristais xenomórficos com contatos interlobados de quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio 
com aglomerados de cristais intergranulares de biotita com opacos associados.  
Cristais de plagioclásio estão levemente sericitizados e com micrólitos de carbonato associado.  
 
Rocha 
 Metagranodiorito a metatonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 



 
07/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-086 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 058  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Hornblenda (45%): 
 
Clinopiroxênio (35%): Provavelmente augita.  
 
Plagioclásio (16%): 
 
Titanita (3%): 
 
Carbonato (<1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Quartzo (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura granoblástica subequigranular fina. São observados cristais com conatos 
poligonais de plagioclásio e cristais xenomórficos e micropoiquilíticos de clinopiroxênio e 
hornblenda (por vezes com contatos poligonizados). Cristais submilimétricos euédricos e 
prismáticos de titanita ocorrem disseminados pela amostra inclusa nas outras fases minerais 
citadas.  
Carbonato é fase de alteração metassomática.  
Observado um aglomerado de cristais de plagioclásio com forma lenticular e conato mal 
definido, também contento alguns cristais de hornblenda, clinopiroxênio e titanita. Ao longo 
desta estrutura predominam cristas de clinopiroxênio.  
 
Rocha 
 Metagabro fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 



 
07/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-087 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 059  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Matriz microgranular quartzo feldspática (35%):  
 
Quartzo (15%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Feldsapto Alcalino (20%): 
 
Titanita (3%): 
 
Biotita (10%): 
 
Allanita (1%): Completamente metamitizada por vezes com bordas de epidoto. 
 
Epidoto (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (6%): Minerais insolúveis. 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada ultramilonítica contínua e anastomosada. A textura da rocha é 
granoporfiroclástica e granoblástica. A matriz é microgranular quartzo feldspática com 
micrólitos orientados de biotita e material opaco insolúvel provavelmente resultante de 
processos de dissolução por pressão que por vezes configuram venulações, principalmente em 
zonas de baixa pressão ao redor de porfiroclastos e porfiroblastos. Cristais de biotita melhor 
desenvolvidos também ocorrem nestas regiões.  
Os porfiroclastos possuem formas arredondadas ou sigmoides com dimensões muito variadas 
de até 1mm. São identificados porfiroclastos de quartzo e feldspatos (com extinção ondulante e 
microtexturas do tipo manto e núcleo). Também são observadas faixas onde a deformação é 
menos intensa e o protólito monzogranítico se encontra mais preservado da milonitização.  
Quartzo também ocorre na forma de fitas de cristais e venulações compostas por subgrãos 
deste mineral (quartzo de cisalhamento).  
Os porfiroblastos observados também estão orientados ao longo da foliação e rotacionados. 
São identificados porfiroblastos de titanita e allanita subédricas a euédricas.   
 



 
Rocha 
 Ultramilonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
08/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-088 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 060  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (4%): 
 
Muscovita (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada, protomilonítica descontínua com . A textura da rocha é 
alotriomórfica granolepidoblástica seriada muito fina a média. Cristais de quartzo estão 
bastante deformados e recristalizados por mecanismos de migração de borda de grão 
condicionando o desenvolvimento de fitas de quartzo. Cristais de feldspatos também estão 
deformados, possuem formas subarredondadas e estão rotacionados, com extinção ondulante 
e microtexturas de manto e núcleo.   
Porfiroblastos de biotita estão orientados ao longo de uma foliação descontínua e 
anastomosada, com muscovita, titanita e opacos associados.   
Também são observadas microtexturas de intercrescimento mirmequítico nesta amostra.  
Cristais de feldsapto alcalino por vezes possuem geminações do tipo “flames” de albita.  
 
Rocha 
 Protomilonito monzogranítico ou gnaisse listrado monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
08/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-090 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 061  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Muscovita (4%): 
 
Biotita (3%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Opacos (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (<1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada descontínua marcada pelo estiramento de quartzo e feldspatos e 
orientação de muscovita e biotita. A textura da rocha é alotriomórfica granoblástica a 
granolepidoblástica seriada muito fina a média com microtexturas de deformação dinâmica. Os 
cristais de quartzo e feldspatos possuem contatos interlobados e quartzo por vezes configura 
esteiras de subgrãos.  
Cristais de feldsapto alcalino possuem geminação em grade e plagioclásio está sem 
geminação ou com fraca geminação da lei da albita e geralmente sericitizado. Ambos estão 
com extinção ondulante. 
Cristais de biotita com muscovita, epidoto e opacos ocorrem disseminados, orientados ao longo 
da foliação e são pouco abundantes.   
São observadas microtexturas de intercrescimento mirmequítico nesta amostra.  
Cristais de biotita estão no geral oxidados e as microfraturas da amostra e bordas dos cristais 
estão com material oxidado aparentemente produtos de intemperismo.  
 
Rocha 



 
 Metaleucomonzogranito – Foliação protomilonítica a gnáissica.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
09/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-092A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 062  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura e faixas claras. A estrutura da rocha é 
gnáissica listradas e a textura é aparentemente granoblástica subequigranular média. São 
observadas faixas com aproximadamente 2mm compostas predominantemente por minerais 
máficos (biotita e hornblenda) alterando com faixas claras quartzo feldspáticas. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como banda anfibolítica em gnaisse granítico. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Hornblenda (25%): 
 
Biotita (15%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Quartzo (10%): 
 
Escapolita (4%): Fase mineral com birrefringência baixa e uniaxial negativo.  
 
Antofilita (6%): Fase mineral biaxial e com birrefringência mais elevada quando comparados 
com a escapolita e hábito fibroso. 
 
Epidoto (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (2%): 
 
Carbonato (1%): 
 

 
Observações 
  Rocha com textura alotriomórfica granoblástica a granonematoblástica subequigranular muito 
fina a média (predomina fanerítica média). Os cristais de feldspato alcalino e plagioclásio 
possuem contatos interlobados a poligonais. Os cristais de hornblenda são subédricos 
poiquilíticos e estão associados com cristais de biotita orientados. Também em associação 



 
com estas esteiras descontínuas de minerais máficos ocorre antofilita com hábito fibroso, 
escapolita com contatos poligonizados, epidoto (por vezes com núcleos de allanita 
metamitizada), titanita e apatita. Cristais de escapolita e antofilita estão parcialmente 
metassomatizados por carbonato. Cristais de feldsapto estão pouco sericitizados e por vezes 
com alteração por carbonato.  
Caso seja de interesse seria bom mandar esta amostra para o MEV e definir melhor a 
mineralogia. Não é 100% certeza que os minerais são escapolita e antofilita... 
 
Rocha 
  Escapolita antofilita biotita hornblenda gnaisse quartzo monzodiorítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
13/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-092B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 063  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (15%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Hornblenda (20%): 
 
Biotita (17%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Fase não identificada (1%): Fibrosa alterando para carbonato. Normalmente nas clivagens de 
biotita. Pode ser clorita ou algum anfibólio não identificado.  
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (traço): 
 
Sericita (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
  Rocha com textura granolepidoblástica e granonematoblástica seriada fina a grossa. São 
observados cristais granoblásticos poligonizados ou com contatos interlobados de quartzo e 
feldspatos e aglomerados de cristais de hornblenda com biotita, epidoto, titanita e opacos 
associados.  
Cristais de hornblenda são poiquilíticos com microinclusões de apatita e opacos.  



 
Na lamina existe uma banda composta por cristais de hornblenda com alguns cristais de biotita 
associado.  
Alguns cristais de biotita estão cloritizados.  
Cristais de feldspato estão levemente sericitizados.  
Nesta amostra também foi identificada uma fase mineral com birrefringência bem baixa, com 
clivagem fibrosa e alterando para carbonato. Este mineral se encontra associado a hornblenda 
e a biotita. Similar a uma clorita.   
 
Rocha 
 Hornblenda biotita gnaisse monzogranítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
12/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-093 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 065  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontrado amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (20%): 
 
Muscovita (5%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Opacos (3%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada descontínua protomilonítica ou gnáissica listra anastomosada. A 
textura da rocha é alotriomórfica granolepidoblástica seriada muito fina a grossa com 
microtexturas de deformação dinâmica com recuperação de subgrãos. São observados cristais 
granoblásticos sigmoides e rotacionados de feldsapto alcalino e plagioclásios envoltos por 
esterias de quartzo e biotita + muscovita e por microtexturas do tipo núcleo manto.  
Cristais de zircão euédricos são abundantes na amostra e ocorrem associados as esteiras de 
biotita + muscovita.   Associado a biotita também ocorrem cristais xenomórficos de opacos, 
normalmente cristalizando nas clivagens e sombras de pressão.  
 
Rocha 
 Muscovita biotita gnaisse monzogranítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
12/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-095A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 066  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração marrom rosado. A estrutura da rocha é gnáissica foliada e a 
textura granoblástica inequigranular fanerítica média. São observados cristais com contatos 
mal definidos de quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio e cristais dispersos de biotita e 
muscovita. IM~10%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como gnaisse leucocrático.   
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldsapto Alcalino (33%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Biotita (4%): 
 
Muscovita (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Opacos (1%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a média. São observados 
cristais xenomórficos com conatos interlobados de quartzo, feldsapto alcalino e plagiolcásio. 
Cristais intergranulares de biotita com muscovita associada são pouco abundantes e ocorrem 
dispersos pela amostra.  
Cristais de feldsapto alcalino possuem geminação em grade e pertitas do tipo flame. Cristais de 
plagioclásio normalmente não possuem geminação e estão levemente sericitizados.  
Microtexturas de intercrescimento do tipo mirmequítico são comuns nos contatos entre 
plagioclásio e feldsapto alcalino.  
Esta amostra foi descrita como gnaisse no campo porém esta foliação não é observada na 
lamina. 
 
Rocha 
 Metamonzogranito  



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
12/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-095B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 067  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura. A estrutura da rocha é gnáissica e a textura 
inequigranular fanerítica fina a grossa. São observados cristais de plagioclásio, hornblenda e 
biotita. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição 
 
Plagioclásio (35%): 
 
Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Quartzo (5%): 
 
Hornblenda (20%): 
 
Biotita (15%): 
 
Escapolita (7%): 
 
Titanita (1%): 
 
Epidoto (<1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Carbonato (traço): 
 
Opacos (<1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a grossa. 
Predominantemente grossa. Os contatos dos cristais de quartzo, feldspatos e escapolita são 
interlobados e poligonais. Escapolita parece ser intergranular aos cristais de plagioclásio e por 
vezes da a impressão de substituir este mineral. Os cristais de hornblenda são subédricos e 
poiquilíticos com inclusões de quartzo e ocorrem em aglomerados com cristais subédricos de 
biotita associados +- titanita e epidoto.  
Cristais de Escapolita com pouca alteração para carbonato. Também são identificados 
simplectitos entre escapolita e quartzo.  
 
Rocha 
Escapolita biotita hornblenda gnaisse 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
12/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-096A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 068  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Matriz (50%): 
 
Fenocristais de Feldsapto Alcalino (25%): 
 
Fenocristais de Plagioclásio (10%):  
 
Hornblenda (2%): 
 
Biotita (5%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Titanita (1%): 
 
Opacos (4%): 
 
Sericita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Allanita (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica e matriz microgranular com textura micropoiquilítica e granofírica. 
Os fenocristais com dimensões de até 2 cm possuem contatos com bordas de corrosão e são 
subarredondados. Fenocristais de feldsapto alcalino são turvos e micropertíticos por vezes com 
bordas parciais de albita saussuritizadas (similar microtextura rapakive mais podem ser zonas 
de albita preservadas de potassificação). Também são comuns cristais poiquilíticos com 
inclusões de plagioclásio. Fenocristais de plagioclásio estão saussuritizados e no geral quase 
que totalmente metassomatizados para feldsapto alcalino.  
Também são observados aglomerados com formas arredondadas de cristais de hornblenda e 
biotita com epidoto associado. No centro destas estruturas ocorrem cristais de mineral opaco 
com bordas de titanita.  
Talvez se desconsiderar os processos metassomáticos a rocha possa ser classificada como 
monzogranito ou mesmo granodiorito.  
 
Rocha 



 
 Hornblenda biotita sienogranito subvulcânico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
13/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-096B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 069  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (5%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Clinopiroxênio (5%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (20%): 
 
Apatita (1%): 
 
Opacos (5%): 
 
Titanita (1%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Sericita (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granular hipdiomórfica seriada muito fina a fina. São 
observados cristais de plagioclásio quase que completamente epidotizados com pouca sericita 
e cristais de feldspato alcalino e quartzo xenomórficos além de cristais de clinopiroxênio 
(núcleos de piroxênio) com halos de metassomatismo para hornblenda e biotita, 
frequentemente com opacos associados. Opacos subédricos também ocorrem disseminados 
com bordas de titanita.  
 
Rocha 
 Enclave de quartzomonzonito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
14/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-098A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 070  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (10%): Resíduos de mineral quase que completamente epidotizado e 
metassomatizado para feldsapto alcalino. 
 
Biotita (19%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (4%): Opacos subédricos a anédricos associados a biotita com bordas e lamelas de 
titanita e sulfetos euédricos disseminados (provavelmente pirita). 
 
Sulfeto (traço): 
 
Epidoto (10%): 
 
Sericita (1%): 
 
Clorita (1%): Alguns cristais de biotita estão completamente cloritizados. 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granular hipdiomórfica seriada fina a grossa a granoblástica. 
São observados cristais xenomórficos com contatos suturados ou interlobados de feldsapto 
alcalino pertítico com porções de plagioclásio (manchas) saussuritizados (predomina 
metassomatismo por epidoto). São cristais de plagioclásio metassomatizados para feldsapto 
alcalino. Aglomerados de cristais de biotita são abundantes e ocorrem com opacos, apatita e 
titanita associada além de epidoto metassomático.   
Zonas intergranulares entre cristais de feldsapto normalmente ocupadas por material quartzo 
feldspático com microtextura micropoiquilítica e cristais de quartzo granoblástico com contatos 
poligonais e extinção ondulante. 
 



 
Rocha 
 Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
14/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-098B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 071  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (10%): 
 
Feldsapto Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (?): A rocha caso desconsiderar a saussuritização desta fase mineral deveria conter 
aproximadamente de 25% de plagioclásio.   
 
Biotita (25%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Titanita (5%): 
 
Sericita (20%): 
 
Zircão (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica subequigranular muito fina, micropoiquilítica quartzo 
feldspática e microporfirítica. A matriz micropoiquilítica reúne cristais com contatos interlobados 
e predominantemente intercrescimentos entre feldsapto alcalino e quartzo e plagioclásio e 
quartzo, com cristais de biotita microgranular ocupando espações intergranulares e sericita 
microlítica metassomatizando plagioclásio. Os fenocristais com até 0,5mm são provavelmente 
de pseudomórfos de plagioclásio completamente metassomatizados para sericita e/ou epidoto. 
Lamelas de biotita xenomórfica são abundantes e correm disseminadas e em aglomerados de 
cristais submilimétricos com titanita e por vezes epidoto associado.  
Fenocristais metassomatizados de plagioclásio estão orientados marcando uma foliação de 
fluxo.  
 
Rocha 
 Enclave de quartzomonzonito fino  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
14/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-098C 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 072  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (26%):  
 
Feldsapto Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (4%): 
 
Clorita (4%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a grossa. São observados 
cristais com contatos interlobados e com bordas de corroídas de feldsapto alcalino e núcleos 
de cristais de plagioclásio epidotizados com bordas de feldsapto alcalino (microtextura anti- 
rapakive.). Também são observados cristais de plagioclásio quase que totalmente 
metassomatizados por feldsapto alcalino.  
Microtexturas de intercrescimento mirmequítico grosso, quase vermiforme entre quartzo e 
feldsapto alcalino são comuns na amostra. 
Cristais de quartzo xenomórfico com contatos interlobados ou poligonizados com extinção 
ondulante e microtexturas de recuperação.  
Aglomerados de cristais de biotita são intergranulares e ocorrem disseminados pela amostra, 
frequentemente estes cristais estão cloritizados com titanita associada. Aglomerados de cristais 
microlíticos de epidoto também ocorrem em associação com a biotita.  
A rocha esta intemperizada com muitos minerais oxidados e óxidos preenchendo microfraturas 
e bordas de cristais. Material oxidado criptocristalina também ocorre disseminado por toda a 
amostra.  
 
Rocha 



 
 Metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
15/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-098D 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 073  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Plagioclásio (40%): 
 
Tremolita (32%): 
 
Epidoto (15%): 
 
Biotita (4%): 
 
Clorita (5%): 
 
Sericita (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Opacos (traço): Esta quase que completamente metassomatizado para titanita. 
 

 
Observações 
 Rocha com textura subofítica fanerítica fina. A rocha é compsota por cristais euédricos 
prismáticos de plagioclásio inclusos em cristais pseudomórficos de piroxênio totalmente 
metassomatizados para tremolita fibrosa e biotita microgranular.  
Pseudomórfos de biotita estão completamente metassomatizados para clorita. Cristais de 
plagiolcásio também estão parcialmente epidotizados e sericitizados.  
Minerais opacos euédricos ocorrem disseminados pela amostra e estão substituídos por titanita 
criptocristalina.   
 
Rocha 
 Diabásio hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 



 
15/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-099A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 074  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (31%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (8%): 
 
Titanita (3%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Epidoto (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa. São observados cristais 
de plagioclásio pouco saussuritizados e parcialmente metassomatizados para feldsapto 
alcalino micropertíticos e cristais de feldsapto alcalino com geminação em grade e 
micropertitas.  
Cristais de quartzo são xenomórficos e possuem extinção ondulante.  
Aglomerados de cristais de biotita são intergranulares e ocorrem com titanita euédrica e opacos 
anédricos associados. Cristais submilimétricos de epidoto e apatita também ocorrem nestes 
aglomerados de biotita e são pouco abundantes.  
 
Rocha 
 Metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
15/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-099B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 075  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (90%): 
 
Muscovita/Sericita (5%): 
 
Opacos (5%): Opacos xenomórficos ocorrem associados a muscovita e em venulações com 
cristais euédricos e bem desenvolvidos.  

 
Observações 
 Veio de quartzo com textura granoblástica subequigranular muito fina. O veio é composto por 
subgrãos de quartzo com contatos interlobados que estão estirados ao longo de uma foliação. 
Microfraturas de cisalhamento, anastomosadas e paralelas a foliação estão preenchidas por 
muscovita e material opaco oxidado. Também são observadas vênulas com aglomerados de 
minerais opacos euédricos cúbicos não deformados.  
 
Rocha 
 Veio de quartzo com sulfetos 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
16/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-101A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 077  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Biotita (5%): 
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Sericita (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (4%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a grossa a porfiroclastica.  
São observados núcleos de cristais de plagiolcásio xenomórficos com mantos/bordas de 
feldspato alcalino ou bordas de feldsapto alcalino intercrescido com quartzo (intercrescimento 
gráfico a poiquilítico bem desenvolvido) configurando microtextura rapakive.  
Aglomerados de cristais de biotita (no geral metassomatizada para clorita) com epidoto, titanita 
e opacos associados.  
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados.  
Cristais de quartzo xenomórficos com contatos interlobados possuem extinção ondulante mas 
não foram identificadas microtexturas de recuperação.  
 
Rocha 
 Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
19/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-101B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 078  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Matriz (60%): 
 
Fenocristais de Quartzo (15%): Fenocristais de quartzo com extinção ondulante e microtexturas 
de recuperação com geração de subgrãos. 
 
Fenocristais de Feldsapto Alcalino (20%): 
 
Fenocristais de Plagioclásio (4%): 
 
Biotita (traço): 
 
Clorita (1%): 
 
Sericita (<1%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica com matriz subequigranular muito fina microgranular a 
micropoiquilítica compostas por cristais com contatos interlobados de quartzo, feldsapto 
alcalino e plagioclásio além de cristais de biotita cloritizada com opacos associados.  
Fenocristais de quartzo xenomórficos com contatos engolfados e cristais subarredondados com 
contatos serrilhados, com bordas de corrosão de feldsapto alcalino (parcial ou totalmente 
assimilados pela matriz) e muito subordinadamente plagioclásio.  
 
Rocha 
 Sienogranito porfirítico subvulcânico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
19/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
1 Fotomicrografias 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-101C 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 079  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Muscovita (5%): 
 
Carbonato (3%): 
 
Titanita (traço): 
 
Sericita (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura granular alotriomórfica seriada muito fina a fina. Cristais xenomórficos e 
com microtexturas de intercrescimento gráfico a micropoiquilítico entre quartzo, feldsapto 
alcalino e plagioclásio.  
Cristais de muscovita com carbonato, titanita e opacos associado estão distribuídos ao longo 
de microfraturas. 
Cristais de quartzo possuem contatos interlobados a ameboide com extinção ondulante e 
microtexturas de recuperação com geração de subgrãos.  
 
Rocha 
 Monzogranito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 



 
Data 
19/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
1 Fotomicrografias 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-101D 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 080  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Muscovita/Sericita (10%): 
 
Leucoxênio (2%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica a granolepidoblástica seriada muito fina a 
média. Cristais de plagiolcásio estão quase que completamente metassomatizados para 
sericita e muscovita. Cristais de feldsapto alcalino são xenomórficos, micropertíticos e por 
vezes micropoiquilíticos ou intercrescidos com quartzo configurando microtextura gráfica.  
Cristais de quartzo são também xenomórficos com contatos interlobados ou suturados e 
possuem extinção ondulante e microtexturas de recuperação com geração de subgrãos  
Sericita também ocorre ao longo de uma foliação anastomosada que contorna cristais da 
rocha, com leucoxênio associado. Opacos euédricos (provavelmente pirita) também ocorrem 
associados a esteiras de muscovita. Estes cristais de muscovita com exsoluções de leucoxênio 
e manchas marrons (resíduos de biotita) são interpretados como pseudomórfos de biotita 
metassomatizada.  
Também são observados cristais de plagioclásio metassomatizados para feldspato alcalino.  
 
Rocha 
 Metamonzogranito sericitizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
19/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
5 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-101E 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 081  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (18%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Biotita (20%): Cristais com pleuclorismo verde oliva a amarelo claro.  
 
Epidoto (10%): 
 
Sericita (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (3%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica porfiroclastica com matriz muito fina a microgranular,  
micropoiquilítica, com intercrescimentos gráficos e mirmequíticos. A matriz é felsítica quartzo 
feldspática com cristais intercrescidos de quartzo e feldspatos com cristais intergranular 
submilimétricos e biotita com epidoto microgranular e opacos com bordas de titanita.  
Os porfiroclastos são de quartzo e plagioclásio, possuem dimensões de até 0,5cm, são 
subarredondados e com bordas de corrosão. No caso do quartzo os cristais são xenomórficos 
a subarredondados com contatos engolfados.  
Na amostra os cristais de plagioclásio tanto da matriz quando os porfiroclastos estão muito 
saussuritizados e com inlcusões de biotita e quartzo. 
Porfiroclastos de quartzo possuem extinção ondulante e microtexturas de recuperação com 
geração de subgrãos.  
 
Rocha 
 Enclave de quartzo latito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
20/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-102 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 082  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (17%): 
 
Biotita (3%): 
 
Clorita (3%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Muscovita/Sericita (3%): 
 
Apatita (traço): 
 
Titanita (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica inequigranular tendendo a granoblástica seriada muito fina a 
média a microporfirítica. A rocha é compsota por cristais xenomórficos com contatos 
engolfados de quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio com aglomerados subarredondados de 
cristais de biotita com epidoto, opacos e titanita associado. Fenocristais são de quartzo 
xenomórfico, feldsapto alcalino e plagiolcásio subédricos. Por vezes são observados 
aglomerados de cristais porfiríticos configurando textura glomeroporfirítica.  
Cristais de feldsapto alcalino possuem geminação em grade e possuem microtexturas de 
exsolução micropertíticos.   
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados. Também muscovita e sericita cristalizam ao 
longo de microfraturas e ao longo dos contatos entre cristais. Cristais de biotita estão oxidados 
e cloritizados.  



 
Cristais de feldspato alcalinos e regiões de conatos possuem impregnação por material 
criptocristalina com coloração de óxido de ferro. 
Cristais de quartzo possuem extinção ondulante e indícios de processos de recuperação 
iniciais.  
 
Rocha 
 Monzogranito a Sienogranito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
20/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-103A 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 083  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Matriz (40%): 
 
Fenocristais de Feldsapto Alcalino (33%): 
 
Fenocristais de Plagioclásio (5%): 
 
Fenocristais de Quartzo (20%): 
 
Biotita cloritizada (traço):  
 
Opacos (traço): 
 
Sericita/muscovita (2%): 

 
Observações 
 Rocha com microtextura glomeroporfirítica composta por uma matriz felsítica microgranular 
quartzo feldspática de composição riolítica com cristais de biotita cloritizada, muscovita e 
sericita intergranulares disseminados e intergranulares (também em microfraturas). A matriz 
envolve fenocristais subédricos a euédricos prismáticos de feldsapto alcalino micropertíticos 
(com inclusões de plagioclásio sericitizado) com até 1cm e fenocristais de quartzo subédricos a 
xenomórficos com extinção ondulante e microtexturas de recuperação com geração de 
subgrãos.  
Nos contatos entre fenocristais de feldsapto alcalino são observadas microtexturas de 
intercrescimento gráfico. 
 
Rocha 
 Riolito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
20/03/2018 



 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-103B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 084  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Rocha 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (28%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Biotita (3%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (1%): 
 
Clorita (2%): 
 
Sericita (5%): 
 
Carbonato (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (traço): 
 
Preenchimento fratura  
 
Sericita (80%): 
 
Epidoto (10%): Concentração desta fase diminui em direção ao centro.  
 
Carbonato (5%): Somente na borda mais externa. 
 
Quartzo (5%): Somente na borda mais externa. 

 



 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a média a porfiroclastica. 
Rocha é composta por cristais xenomórficos de quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio 
geralmente exibindo microtexturas de intercrescimento gráfico, granofírico ou micropoiquilítico. 
Também são observados aglomerados de cristais de biotita (por vezes cloritizada) com 
epidoto, titanita microgranular e opacos (+- apatita) associados. Os porfiroclastos de quartzo 
são xenomórficos com contatos interlobados e exibem microtexturas de recuperação e extinção 
ondulante. Porfiroclastos de feldsapto alcalino possuem formas subarredondadas, contatos 
corroídos ou interlobados. Cristais de feldspato alcalino são turvos, micropertíticos e estão 
limonitizados. Cristais de plagioclásio normalmente estão bastante metassomatizados, 
saussuritizados e com carbonato associado, principalmente próximo da estrutura preenchida 
por material hidrotermal.  
Esta estrutura esta preenchida por sericita no centro e em direção a borda (próximo do contato 
com a rocha) aumenta a concentração de epidoto e posteriormente carbonato e quartzo.   
 
Rocha 
 Monzogranito subvulcânico e fratura com infill de sericita epidoto carbonato e quartzo.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-103C 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 085  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (28%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (8%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Titanita (4%): 
 
Sericita/Muscovita (2%): 
 
Clorita (3%): 
 
Carbonato (5%): 
 
Opacos (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Fluorita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura granoblástica seriada muito fina a grossa. São observados cristais 
subédricos de feldspato alcalino e plagioclásio com contatos interlobados e suturados, extinção 
ondulante, textura de manto e núcleo e estão parcialmente alterados para sericita, epidoto e 
carbonato. Feldsapto alcalino é micropertítico.  
Cristais de quartzo são granoblásticos, xenomórficos com extinção ondulante e recuperação de 
subgrãos.  



 
Aglomerados de cristais de biotita ocorrem dispersos pela amostra com epidoto, titanita e 
opacos associados (+- apatita, zircão, fluorita e allanita).  
Carbonato além de ser mineral metassomático de feldspatos também cristaliza ao longo de 
descontinuidades e regiões de contato entre cristais.   
Também observada microfratura anastomosada preenchida por quartzo, epidoto, muscovita, 
biotita e carbonato. A alteração é pervasiva e contorna os limites dos cristais.  
 
Rocha 
 Metamonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-103D 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 086  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Feldsapto Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (8%): 
 
Clorita (2%): 
 
Titanita (3%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 
 
Carbonato (10%): 
 
Opacos (2%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Fluorita (traço): 

 
Observações 
 Rocha é idêntica a da amostra LL-R-103C. Com a mesma textura inequigranular granoblástica 
fina a grossa. Esta amostra no entanto possui maior concentração de fases metassomáticas 
(carbonato principalmente com opacos associados) que se distribui ao longo de uma série de 
microfraturas sem direção preferencial e ao longo do contato entre cristais.  
Nesta amostra os cristais de plagioclásio estão quase que totalmente saussuritizados.  
Nesta amostra também são observados cristais de feldsapto alcalino parcialmente envolvido 
por plagioclásio configurando microtexturas anti-rapakive.  
 



 
 
Rocha 
 Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
21/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-104 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 087  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (33%): 
 
Feldsapto Alcalino (10%): São observados apenas fenocristais deste mineral.  
 
Biotita (20%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (2%): 
 
Sericita (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (3%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica e matriz com textura alotriomórfica granular hipdiomórfica a 
granoblástica subequigranular muito fina a média. A matriz é compsota por cristais 
xenomórficos de quartzo, cristais subédricos tabulares de plagioclásio e cristais de biotita com 
epidoto e titanita microgranular associados.  
Os fenocristais são de feldsapto alcalino com geminações do tipo Carlsbad.  
Cristais de plagioclásio estão no geral saussuritizados.   
 
 
Rocha 
 Granodiorito a monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
22/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-105B 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 089  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
 

 
Observações 
  
 
 
Rocha 
  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
23/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-106 
 
No. LABORATÓRIO: GJD 090  
 
Características Mesoscópicas 
 Não foi encontra amostra para descrição macroscópica 
 
Mineralogia / Composição 
 
Matriz (40%): 
 
Fragmentos de Quartzo (15%): 
 
Fragmentos de Feldsapto Alcalino (15%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (5%): 
 
Fragmentos de Rocha (5%): 
 
Púmices Devitrificadas (10%): 
 
Clorita (8%): Considerando também biotita cloritizada. 
 
Titanita (traço): 
 
Sericita (1%): 
 
Opacos (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha vulcânica composta por matriz microgranular a criptocristalina felsítica laminada e com 
microdobramentos. A laminação na matriz é marcada pelo alinhamento de micrólitos de clorita, 
fase insolúvel isotrópica e por shards e fragmentos de púmices estirados.  
Os constituintes fragmentários possuem dimensões muito variadas, desde 0,01 mm a até 
2,5mm e perfazem cerca de 50% da amostra, isto desconsiderando os fragmentos de shards e 
púmices da matriz.  
Os fragmentos de quartzo são angulosos e por vezes com golfos de corrosão e microtexturas 
do tipo crack and seal e possuem extinção ondulante. São os fragmentos mais abundantes 
seguidos por fragmentos de feldsapto alcalino angulosos micro e mesopertíticos. Fragmentos 
de plagioclásio são subordinados, são também angulosos e normalmente estão sericitizados.  
Aglomerados de cristais de biotita cloritizada e clorita também são observados disseminados 
pela amostra normalmente associados a porções porosas de fragmentos de púmices 
devitrificadas, no geral com opacos e titanita associadas. 
Cristais de minerais opacos xenomórficos com até 0,5mm também são observados 
disseminados pela amostra.  



 
Foi observado um fragmento de lapilli acrescionário devitrificado composto por esferulitos de 
quartzo.  
 
 
Rocha 
 Lapilli tufo 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                              
 
Data 
22/03/2018 
 
Fotomicrografias 
 
3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL19B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-escuro, bandada, com bandas milimétricas de leucossoma 
esbranquiçado em mesossoma de granulação fina, textura granoblástica. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-44 
Quartzo- 30 
Biotita- 20 
Sillimanita- 2 
Opacos- 3 
Granada- 1 
Zircão- tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de granulação fina, bandada, com intercalações de lentes milimétricas de leucossoma. 
A textura é granoblástica definida pelo arranjo do plagioclásio+quartzo em contato a 120º. O 
bandamento é milimétrico e definido por bandas félsicas a base de plagioclásio+quartzo (rara 
biotita) e bandas máficas onde predomina a biotita e secundariamente 
plagioclásio+quartzo+granada (rara). Diminutos cristais de alto relevo parecem ser de 
sillimanita. O protólito desta rocha é possivelmente uma grauvaca.  
A paragênese com quartzo+plagio+biotita+granada+sillimanita é indicativa de fácies anfibolito 
superior a granulito. 
 
 
Rocha 
Granada-biotita-paragnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde ( Unidade Bacari-Mogno) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33X No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas levemente rosadas e pretas, porfirítica, orientada, cortada por 
veio quartzo feldspático (aplito) de 8,0cm de espessura. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos e biotita. Pórfiros de kfeldspato atingem 2,0cm de tamanho. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-20% 

 

Biotita-02%  
Epidoto-03%  
Muscovita-02%  
Clorita-01%  
Carbonato-01%  
Sericita-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Agregado quartzo feldspático de composição granítica – aplito - cortando biotita granito 
porfirítico. Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O quartzo é 
xenomórfico, forma mosaicos de cristais ora imbricados, ora tangenciais entre si, intersticiais 
aos feldspatos. Aparece ainda intercrescido com o kfeldspato pertítico. O kfeldspato ocorre 
pertítico, tabular, xenomórfico, fraturado. Plagioclásio e kfeldspato formam agregados de 
cristais sub milimétricos, estão geminados. A biotita é verde a parda, lamelar, está associada à 
porção do granito porfirítico com pórfiros de kfeldspato de até 1,2cm. Epidoto, muscovita, 
clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita 
xenomórficos, apatita em prismas ou em grãos arredondados, allanita euéddrica, 
metamictizada e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
Como a biotita, ocorrem associados ao granito porfirítico.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Aplito cortando biotita granito porfirítico. 
 
Petrógrafa 
 MAC     22/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Aripuanã CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33-Y-1 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas rosadas, cinzentas, esbranquiçadas e pretas, mostra textura 
porfirítica com matriz inegranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos, biotita, granada. Mostra injeções aplíticas a pegmatóides, quartzo 
feldspáticas. Pórfiros de kfeldspato atingem 2,0cm de tamanho. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-40% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 

 

Biotita-04%  
Granada-03%  
Epidoto-02%  
Clorita-01%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular fina a média e 
estrutura maciça, cortada por agregado quartzo feldspático - aplítico a pegmatóide. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio, com biotita e granada subordinadas. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em pórfiros de até 2,0cm de tamanho, tabulares, 
pertíticos ou na matriz, associado a plagioclásio e quartzo, mostra a geminação polissintética 
cruzada. O quartzo forma mosaicos de cristais poligonais, ora tangenciais, ora imbricados entre 
si. O plagioclásio é tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da 
albita e albita carlsbad, forma mirmequitos com o quartzo, está parcialmente saussuritizado e 
coberto por uma mistura de sericita, epidoto micro granular e carbonato. A granada é 
xenomórfica a sub idiomórfica, a biotita é verde, lamelar, forma agregados, está em parte 
cloritizada. Clorita, sericita, epidoto, carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco 
xenomórfico a idiomórfico, titanita xenomórfica, allanita euédrica a sub euédrica, zonada, 
parcialmente metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão 
euédrico, zonado a anédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granada-biotita granito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     22/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33-Y-2 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a esbranquiçado com machas levemente rosadas e pretas, mostra textura 
porfirítica com matriz inequigranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos, biotita e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-20% 

 

Biotita-04%  
Granada-03%  
Epidoto-02%  
Clorita-01%  
Muscovita-01%  
Sericita-01%  
Carbonato-01%  
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-33-Y- 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granada-biotita granito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-33-Z No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas pretas, mostra textura inequigranular fina e estrutura sub foliada. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 

 

Epidoto-04%  
Muscovita-02% 
Sericita-01% 

 

Titanita-02%  
Opaco-01%  
Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular fina, cristais de quartzo e de 
feldspatos atingem no máximo 2,0mm de tamanho e estrutura sub orientada. Constitui-se 
dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, com biotita subordinada. O kfeldspato é 
o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética 
cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as 
leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra saussuritização incipiente. O quartzo é 
xenomórfico, forma mosaicos de cristais tangenciais entre si, intersticiais aos feldspatos. A 
biotita é parda, forma agregados lamelares, orientados, associa-se e está parcialmente 
substituída por muscovita. Epidoto ocorre granular. Muscovita forma simplectitos com o 
quartzo. Sericita, muscovita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita 
em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais, zircão euédrico a 
anédrico, zonado e allanita idiomórfica a xenomórfica, metamicitizada, envolvida por epidoto 
são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
(Meta) biotita granito fino (aplito)  
 
Petrógrafa 
 MAC     26/02/2018 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-TL-19-A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com estrutura foliada, com intercalação de bandas milimétricas com textura 
lepidonematoblástica contendo biotita e sillimanita, de cor preta, e bandas granoblásticas 
contendo quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. As bandas formam dobras apertadas 
intrafoliais. Há texturas de fusão. Essa rocha foi interpretada como diatexito associado ao 
Complexo Bacaeri-Mogno. Suas diferenças para a TL-59-A são os tamanhos dos cristais de 
sillimanita, que são menores (contendo fibrolita como agregados) e não há cristais de granada. 
Foi interpretada como o neossoma, não sendo encontrado o restito da fusão (paleossoma).  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio (8%)- Ocorre como esparsos cristais, nas bandas félsicas granoblásticas. Não 
é comum encontrarmos geminação, apenas em alguns cristais há geminação polissintética. 
É anédrico, com contatos interlobados com quartzo e feldspato alcalino. 
Feldspato Potássico (14%) – Ocorre como cristais maiores, de até 5,0 mm e também 
como cristais menores nas bandas granoblásticas félsicas. Os cristais maiores possuem 
recristalização de quartzo fino, quartzo maior em ribbons e bordas com sillimanita, 
aparentemente tendo sofrido deformação em estado subsolidus, como uma espécie de 
porfiroclasto. Os cristais são anédricos a subédricos, com inclusões de fibrolita, uns cristais 
avermelhados (pode ser biotita) e minerais opacos. 
Quartzo (23%) – É o mineral mais abundante das porções granoblásticas félsicas. Ocorre 
anédrico, chegando até 1,0 mm, e forma ribbons em algumas porções, mas na maioria 
possui contatos irregulares interlobados com outros cristais de quartzo. Ocorre também nas 
bordas dos cristais de KF, como provável recristalização em estado subsolidus. 
Biotita (23%) – Pleocroísmo varia de bege claro a marrom. Os cristais atingem no máximo 
0,5 mm, subédricos, e constituem as bandas lepidonematoblásticas junto com sillimanita e 
opacos. 
Sillimanita (27%) – Ocorre tanto como cristais maiores de 0,25 mm, como aglomerados de 
fibrolita. Perfaz a maioria dos cristais das bandas máficas, junto com biotita e opacos. Tais 
bandas atingem até 2,0 mm de espessura e estão formam dobras apertadas intrafoliais. 
Minerais opacos (5%) – Ocorre associado com a sillimanita e biotita, como cristais 
formando aglormerados alongados de até 1,0 na direção da foliação principal. 

 
Observações 
Rocha atribuída ao Complexo Bacaeri-Mogno. É possível notar texturas de fusão, como as 
bandas mais grossas constituídas preferencialmente por quartzo de feldspato alcalino. Uma 
das diferenças desse diatexito para o ponto TL-59 é a falta de granda. Nesse ponto (TL19) só 
observamos granada nas camadas dioríticas, que provavelmente intrudiram a rocha durante a 
trajetória retrometamórfica. Além disso, os cristais de sillimanita e biotita estão menores do que 
no ponto TL-59. A presença de sillimanita e KF e a falta de muscovita e cordierita evidenciam a 
fácies granulito com altas temperaturas e pressão moderada. 
 
Rocha 
Diatexito (protolito metassedimentar) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Bacaeri-Mogno 
 
 
Petrógrafo 
Leonardo Brenguere       Dez/2015 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-TL-59-A (1,2,3) No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Estrutura foliada com texturas nematolepitoblásticas circundando bandas félsicas interpretadas 
como fusão. A rocha é composta basicamente por neossoma, com o paleossoma (protolito) já 
obliterado e possui bandas máficas milimétricas ricas em biotita, sillimanita e granada, que 
circundam bandas milimétricas rosadas ricas em feldspato alcalino. 
 
Mineralogia / Composição  

Biotita (23%)- forma das bandas máficas com sil+grt. Pleocroísmo de marrom a bege claro. 
Cristais maiores chegam a 1 mm. As bandas formam dobras apertadas junto com sil, na 
charneira há pequenas fraturas, não chega a formar arcos poligonais. 
Sillimanita (18%)- Ocorre com biotita nas porções máficas, mais fina, com 0,2 mm de 
espessura. Nas bandas félsicas ocorre mais grossa, com até 2 mm de comprimento por 0,8 
mm. Fase idioblástica e que está inclusa na granada. Pico térmico é anterior a blastese de 
granada. 
Plagioclásio (10%)- Fase subédrica, com biotita fina, quartzo e plag recristalizado nas 
bordas. Há pouca alteração hidrotermal. An35 = andesina. Dois cristais foram medidos. 
K Feldspato (33%)- Os cristais maiores chegam a 1,0 cm. Associados aos leucossomas, a 
maioria é ortoclásio, alguma recristalização em borda de cristal é microclínio. Contém 
substituição de mirmequita na borda de alguns cristais. Alguns cristais também possuem 
sombra de pressão com cristalização de biotita, provável porfiroclasto que ainda estava sob 
pressão após sua cristalização a partir de fusão in situ. 
Quartzo (12%)- Fase anédrica presente no leucossoma e no melanossoma, como 
pequenos cristais. Forma fitas e bandas não contínuas com contatos dentados entre si, 
provável recristalização em estado subsolidus.  
Granada (4%)- Porfiroblastos de até 4,0 mm de diâmetro, subidioblásticos, com inclusões 
de biotita e sillimanita. Parece crescer em cima da foliação dobrada, com alguns cristais 
idioblásticos com as suas faces preservadas. Pode ser uma fase pós pico térmico.  
Opacos (TR)- Cristais associados as fases máficas, formando até cristais poiquiloblásticos 
com inclusões de sillimanita. 
Zircão (TR)- Poucos cristais observados. 
Cordierita (TR) –. Há alguns cristais de relevo muito baixo, com texturas que podem ser 
geminação em cunha e pequenos halos pleocróicos, altera para penita. 
 

 
Observações 
A petrografia demonstrou que a rocha a rocha deve ter passado pela fácies granulito: com 
consumo de quartzo e muscovita para a formação de kfeld+sillimanita+melt. A sillimanita 
evidencia altas temperaturas e pressões moderadas. A granada parece ter crescido após o 
pico térmico, pois possui inclusões de sillimanita e cresce sobre a foliação dobrada, mostrando 
ainda a manutenção de temperatura e pressão após o pico térmico. As rochas do Complexo 
Bacaeri-Mogno atestam essas observações, como exemplo o granulito máfico (TL-19C). 
 
Rocha 
Diatexito com protolito metassedimentar 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Bacaeri-Mogno 
 
Petrógrafo 
Leonardo Brenguere       Dez/2015 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-TL-59-B (1,2) No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Ocorre como lentes horizontais dentro do diatexito peraluminoso do Cpx Bacaeri-Mogno. É 
uma rocha de origem ígnea, fina com granada porfiroblástica. Diferente do diatexito, os cristais 
de granada foram cristais maiores e não aglomerados grandes de cristais pequenos. Possui 
uma leve orientação dos minerais máficos, mas não chega a formar uma foliação. 
Inequigranular fina com porfirblastos de granada. 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio (42%) – Subédrico a anédrico, em contato subplanares/irregulares com cristais 
de biotita, qtz e plagioclásio. Possui geminação polissintética e/ou lei de periclínio. Os 
cristais maiores chegam a atingir 1,0 mm. An45 = Andesina.  
Quartzo (13%) – Cristais de no máximo 1,0 mm, anédricos, com contatos irregulares e 
interlobados. Possui extinção ondulante em alguns cristais maiores, o que pode evidenciar 
que apesar de não foliada, a rocha sofreu deformação em estado subsolidus. 
Biotita (30%) – Cristais subédricos com no máximo 1,0 mm, pleocroísmo de marrom claro 
a bege. Ocorre como cristais intersticiais entre os cristais de plagioclásio. Há também halos 
pleocróicos devido a inclusões de zircão. 
Granada (5%) – Fase poiquiloblástica, com inclusões de plag, biotita, apatita, opacos. 
Atinge até 0,5 cm, arredondado. Fase metamórfica. 
Apatita (1%) – Ocorre como fase primária, inclusa em biotita dentro da grt, e também como 
cristais maiores aglomerados, com cristais de 1,5 mm, sendo uma provável fase 
metamórfica. Os cristais maiores são idioblásticos e são visíveis a olho nu, no bloco. 
Zircão (TR) – Fase acessória que ocorre inclusa em biotita, granada e na matriz.  
Titanita (TR) – Ocorre muito pouco. 
Cordierita (TR) –. Há alguns cristais de relevo muito baixo, com texturas que podem ser 
geminação em cunha e pequenos halos pleocróicos, altera para penita 

 
Observações 
Rocha ígnea fina que intrudiu o Cpx Bacaeri-Mogno, provavelmente durante o caminho 
retrometamórfico. O que evidencia isso é a falta de orientação dos cristais de biotita, que 
apresentam uma leve orientação, muito diferente dos diatexitos foliados e muito deformados. O 
diatexito está na fácies granulito, já essa rocha não apresenta uma paragênese dessa fácies, 
somente granada, titanita (?) e apatita (?), o que nos leva a interpretar a sua colocação durante 
a trajetória retrometamórfica.  
 
Rocha 
Diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Bacaeri-Mogno 
 
 
Petrógrafo 
Leonardo Brenguere       Dez/2015 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 02 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda - 45 
Plagioclásio - 43 

 

Biotita – 5 
Mica branca - 5 

 

Epidoto – 2  
Opacos – tr 
 

 

 
Observações 
   Textura granoblástica decussada representada pelo arranjo a 120º da 
hornblenda+plagioclásio. Os planos de macla do plagioclásio estão quase que totalmente 
destruídos pelo intercrescimento de mica branca, produto do hidrotermalismo. 
A biotita exibe intercrescimento com idingsita e com transformação parcial para clorita e cresce 
em substituição da hornblenda. Epidoto é de geração hidrotermal. 
 
 
Rocha 
  Metadiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dezembro-2016 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 03 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 65  
Quartzo – 25 
K-feldspato - 5 

 

Clorita - 4  
Titanita – tr 
Epidoto – 1 
Zircão – tr 
 

 

 
Observações 
   Textura hipidiomórfica inequigranular, com cristais prismáticos de plagioclásio envoltos por 
um agregado de clorita (hidrotermal) derivada de provável biotita. Rocha com alteração 
hidrotermal penetrativa, ocupando toda a rocha, com cristais de plagioclásio de núcleo 
impregnado por mica branca+epidoto. Somente o quartzo apresenta textura granoblástica, 
evidenciando efeito deformacional em baixa temperatura. 
 
 
Rocha 
  Tonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 04 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 65  
Quartzo – 12 
Hornblenda- 10 
Biotita- 7 
K-feldspato - 5 

 

Titanita – 1 
Apatita - tr 
Opacos– tr 
 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica alongada, representada por cristais alinhados de 
plagioclásio+quartzo+hornblenda+biotita denotando cristalização sintectônica, em grau alto. 
Forma incipiente bandamento, com bandas máficas a base de Hornblenda+biotita+titanita e 
bandas félsicas com plagioclásio+quartzo+k-feldspato. Paragênese de grau compatível com o 
fácies anfibolito. 
 
 
Rocha 
  Ortognaisse tonalítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dez-2016 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 05 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 59  
Quartzo – 22 
K-feldspato – 12 
Biotita – 4 
Hornblenda - 2 

 

Titanita – 1 
Opacos– tr 
Zircão – tr 
Epidoto – tr 
Apatita – tr 
Muscovita - tr 
 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica alongada e milonítica em zonas localizadas. Plagioclásio com 
antipertitas em “chamas”. Quartzo com extinção ondulante em cristais policristalinos, 
recuperados e recristalizados. 
Mirmequitas são frequentes na borda do k-feldspato e, por vezes, invadindo estes cristais. 
Simplectitos de epidoto+quartzo se desenvolvem em franjas na biotita. Reação 
retrometamórfica associada a zonas estreitas miloníticas junto com agregado de quartzo 
granoblástico.  
Rocha de alto grau metamórfico (anfibolito superior) retrometamorfizado a xisto verde 
(epido+qzo+musc.) 
 
 
Rocha 
  Ortognaisse granodoirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dez-2016 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 09A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 50  
Quartzo – 15 
K-feldspato – 25 
Biotita – 5 
Hornblenda - 3 

 

Titanita – 2 
Opacos– tr 
Allanita – tr 
Epidoto – tr 
Apatita – tr 

 

 
Observações 
   Rocha exibindo feições de deformação em estágio subsólidus, com textura granoblástica 
alongada, presença de mirmequitas na borda dos k-feldspatos e também pertita. 
Titanita primária associada aos máficos, com biotita+hornblenda em equilíbrio denotando 
cristalização em temperatura da fácies anfibolito. 
 
 
Rocha 
  Metatexito granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dez-2016 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 09B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda- 50 
Plagioclásio – 46 
Clinopiroxênio – 3 
K-feldspato – 1 
Epidoto – tr 
Titanita- tr 

 

  
  

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica onde o plagioclásio+hornblenda+clinopiroxênio estão em 
contato a 120º. Condições de metamorfismo de fácies anfibolito superior, zona de estabilidade 
do clinopiroxênio. 
Raros intercrescimentos simplectíticos de epidoto+quartzo, denotando incipiente 
retrometamorfismo. 
 
Rocha 
  Anfibolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dez-2016 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  

 
AMOSTRA:  GR 18 No. LABORATÓRIO:  

  
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio – 45 
Clinopiroxênio – 25 
Ortopiroxênio – 10 
Hornblenda – 20 
Opacos - 1 

 

  
  

 
Observações 
   Metamorfismo térmico dominante com raros cristais de plagioclásio em forma curvilínea. 
Predomina o agregado granoblástico poligonal, típico de fácies granulito e metamorfismo 
térmo-estático. 
Veios milimétricos contendo só hornblenda granoblástica também ocorrem. Diminutos cristais 
de clinopiroxênio+ortopiroxênio recristalizados envolvidos por hornblenda fina recristalizada, 
granoblástica. 
Protólito: diabásio ou gabro de granulação fina com metamorfismo superimposto de fácies 
anfibolito superior a granulito. 
 
 
Rocha 
  Granulito máfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           dez-2016 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 37 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 83  
Epidoto - 8  
Quartzo - 5  
Clorita – 3 
Sericita - 1 

 

 
Observações 
   Rocha de textura porfirítica onde se observam fenocristais prismáticos tabulares de 
plagioclásio de até 5mm, em matriz  de finos cristais prismáticos também de plagioclásio e 
pouco quartzo. Há um forte hidrotermalismo, com formação de epidoto+clorita+quartzo. O 
quartzo também ocorre preenchendo amígdalas, em arranjo granoblástico, associando a 
epidoto. Os fenocristais de plagioclásio também estão quase que totalmente substituídos por 
agregado decussado de epidoto, e por vezes formando uma coroa de agregados milimétricos 
de epidoto ao redor do plagioclásio. 
 
Rocha 
  Basalto ou andesito? 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 45A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 57  
Hornblenda - 22  
Clinopiroxênio - 19  
Opacos – 1 
K-feldspato – 1 
 

 

 
Observações 
   Rocha de textura subofítica preservada, definida por ripas de plagioclásio que englobam 
agregados de clinopiroxênio+hornblenda. Há também relictos ígneos de clinopiroxênio, com 
exsolução de opacos ao longo do plano de clivagem. A matriz é um agregado granoblástico de 
hornblenda verde com pleocroísmo verde a marrom claro e agregados de clinopiroxênio, 
sugerindo recristalização estática em temperaturas de fácies anfibolito superior. As bordas das 
ripas de plagioclásio apresentam-se entrecortadas com reentrâncias e borda de reação com 
hornblenda neoformada. A textura é representativa de metamorfismo térmico. 
 
Rocha 
  Metadiabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 45B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio  - 69 
Quartzo – 11 

 

Biotita  -10 
K-feldspato - 5 

 

Hornblenda - 2  
Ortopiroxênio – 2 
Opacos – 1 
 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica, granulação grossa, com cristais de plagioclásio em contato 
reto a 120° e contato serrilhado entre os cristais de quartzo. A biotita é titanífera sugerindo alta 
temperatura de cristalização, por vezes mostrando-se dobrada. A hornblenda está associada a 
biotita e as vezes bordejando os ortopiroxênios (enstatita). Também ocorre intercrescimento  
mirmequítico em forma de agregados no contato do k-feldspato e plagioclásio. 
 
 
Rocha 
  Enderbito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 47A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio – 77 
Hornblenda – 10 

 

Quartzo - 8  
k-feldspato -5  
Opacos –tr 
Zircão – tr 
Monazita- tr 
Apatita - tr 

 

 
Observações 
   Rocha bandada, textura granoblástica alongada, representado pelo arranjo a 120° em 
contato reto do plagioclásio. A hornblenda é de cor verde escuro a castanho, alongada e 
cristalizada a alta temperatura. Intercrescimento mirmequítico ocorre no contato do k-feldspato 
com plagioclásio. Tanto o quartzo como os feldspatos exibem extinção ondulante. Rocha 
(re)cristalizada a alta temperatura.  
 
 
Rocha 
 Hornblenda-gnaisse tonalítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 48 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 63   
Quartzo - 17  
k-feldspato - 10  
Biotita – 6 
Epidoto – 4 
Titanita – tr 
Prehnita- tr 
Opacos - tr 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica, bandada, com agregados máficos a base de biotita+epidoto 
mais ou menos titanita. Ocorre uma textura seriada ora granular mais grossa ora mais fina. A 
estrutura é gnáissica, com textura granoblástica em contato reto e edentado entre os cristais 
feldspáticos. Os aglomerados de biotita+epidoto podem ser resíduos de fusão. Mirmequitos são 
comuns no contato entre k-feldspato e plagioclásio. A prehnita é derivada de biotita assim 
como a titanita é derivado de ilmenita e/ou titano-magnetita. 
 
 
Rocha 
Diatexito de composição granodiorítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 49  foto microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 61 
Sillimanita- 10 
Cordierita- 8 
Plagioclásio - 10 

 

Biotita – 6 
Muscovita- 5 
Opacos – tr 
 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granolepidoblástica, onde observam-se agregados de sillimanita dobrados, 
transformada ´parcialmente para muscovita (retrometamorfismo), e cristais prismáticos de 
cordierita associados com quartzo+plagioclásio. A biotita é titanífera indicando temperaturas da 
fácies granulito, também com transformação parcial para muscovita. Cordierita no núcleo da 
muscovita. A paragênese com qzo+plagio+sill+cord+bi(ti) é sugestiva do fácies granulito. 
 
 
Rocha 
Cordierita-sillimanita quartzo paragnaisse. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: GR 51 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo - 61  
K-feldspato - 13  
Plagioclásio - 6  
Biotita – 12 
Muscovita - 8 

 

 
Observações 
   Rocha de textura granoblástica, granulação fina, composta por grãos de feldspato e quartzo 
reliquiares em matriz granoblástica fina, além de palhetas de biotita+muscovita. Protólito 
arenito impuro (grauvaca). Os grãos raros de quartzo forma agregados policristalinos em 
contato serrilhado entre os grãos. Metamorfismo de fácies xisto verde médio. 
 
 
Rocha 
  Muscovita –biotita metarenito fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-06A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com níveis rosados e trilhas verdes a pretas, brilhantes, mostra textura 
granonematolepidoblástica média e estrutura orientada, finamente bandada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-32% 
Kfeldspato-26% 
Quartzo-20% 
Biotita-08% 

 

Hornblenda-08%  
Epidoto-02%  
Titanita-02%  
Allanita-01%  
Opaco-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Gnaisse de composição monzogranítica, mostra textura granonematolepidoblástica fina a 
média e estrutura foliada e bandada. Bandas quartzo feldspáticas estão entremeadas por 
bandas dominantemente máficas. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, 
quartzo, hornblenda e biotita. o plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo 
as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado, aparece ainda em 
intercrescimentos mirmequíticos com o quartzo. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico 
ou mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo é intersticial aos feldspatos, está 
estirado paralelamente à foliação, forma mosaicos de cristais e sub grãos, ora tangenciais, ora 
imbricados entre si. A hornblenda é verde, prismática a tabular, está orientada, associa-se a 
agregados lamelares de biotita verde a parda. Sericita e epidoto são produtos de alteração 
hidrotermal. Titanita idiomórfica a xenomórfica, opaco em cristais xenomórficos, allanita 
metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão anédrico são os 
minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Gnaisse monzogranítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-06B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro, levemente rosado com filmes verdes escuros a pretos, brilhantes, mostra 
textura granoblástica/granolepidoblásica fina a média e estrutura sub foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e epidoto.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-30% 
Biotita-03% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Allanita-01%  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granlepidoblástica fina e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo com biotita subordinada. O 
kfeldspato é o mineral mais abundante, ocorre pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O quartzo é intersticial aos 
feldspatos, forma mosaicos de cristais e fragmentos de cristais, ora tangenciais, ora imbricados 
entre sí. A biotita é parda, ocorre em lamelas orientadas, está associada a epidoto e a sericita. 
Mineral opaco e titanita em cristais xenomórficos, allanita idiomórfica a sub idiomórfica, 
metamictizada e zircão em grãos arredondados são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta granito fino 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-07A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro, esbranquiçado com bandas milimétricas, verdes escuras a pretas, 
brilhantes, mostra textura granonematolepidoblástica fina a média e estrutura foliada, finamente 
bandada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, biotita, hornblenda, epidoto 
e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-26% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-10% 

 

Hornblenda-04%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Gnaisse de composição granítica, mostra textura granonematolepidoblástica média a grossa e 
estrutura foliada, finamente bandada. Bandas milimétricas constituídas por minerais máficos 
estão intercaladas em bandas quartzo feldspáticas. Feldspatos, kfeldspato e plagioclásio são 
tabulares. O kfeldspato é xenomórfico, pertítico,  mostra a geminação polissintética cruzada. O 
plagioclásio é sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e 
polissintética cruzada, parcial e seletivamente saussuritizado, mostra intercrescimento 
mirmequítico. O quartzo ocorre em cristais e fragmentos de cristais alongados e estirados 
segundo a foliação. A biotita é marrom avermelhada a verde, forma agregados lamelares 
orientados, está associada à hornblenda verde, prismático tabular, ao mineral opaco, à titanita 
e à allanita/epidoto. Epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco/magnetita 
e titanita em cristais xenomórficos a idiomórficos, allanita metamictizada, envolvida por epidoto, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico, zonado a 
arredondado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda-biotita gnaisse granítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-07B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas verdes escuras e cinzentas, mostra textura granonematoblástica e 
estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio, biotita e 
epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-56% 
Plagioclásio-20% 
Clinopiroxênio-10% 
Quartzo-05% 
Biotita-01% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Titanita-03%  
Opaco-01%  
Apatita-tr  
  
  
  

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematoblástica média e estrutura orientada. Constitui-se 
dominantemente de hornblenda, plagioclásio, clinopiroxênio, com quartzo e biotita 
subordinados. A hornblenda é o mineral mais abundante, ocorre em cristais prismático 
tabulares orientados, está associada ao clinopiroxênio, tabular, xenomórfico, verde claro. O 
plagioclásio é intersticial ao anfibólio. Aparece em cristais tabulares, sub idiomórficos a 
xenomórficos, límpidos ou geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, mostra saussuritização incipiente, associa-se ao quartzo em cristais xenomórficos. A 
biotita é verde, lamelar. Epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Titanita em 
cristais xenomórficos a sub idiomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais 
e opaco em raros cristais xenomórficos são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Clinopiroxênio anfibolito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-12 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro com manchas lenticularizadas mais claras, mostra textura 
granonematolepidoblástica fina a média e estrutura orientada e deformada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-36% 
Quartzo-25% 
Kfeldspato-10% 
Biotita-05% 

 

Hornblenda-10%  
Epidoto-03%  
Carbonato-02%  
Sericita-02%  
Opaco-04%  
Titanita-03%  
Allanita-tr  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Gnaisse de composição granodiorítica, milonitizado. Mostra textura porfiroclástica com matriz 
granonematolepidoblástica e estrutura foliada, deformada. Porfiroclastos são dominantemente 
de plagioclásio, ocorrem lenticularizados, estão geminados segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio. Hornblenda e kfeldspato ocorrem também em raros porfiroclastos. A 
matriz constitui-se de quartzo, fragmentos de feldspatos, de hornblenda e agregados lamelares 
de biotita verde a parda. A hornblenda é verde a azul.  O quartzo forma agregados de sub 
grãos estirados, fitados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante. Carbonato, sericita e 
epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita ocorrem em cristais 
xenomórficos, estirados, associados aos demais minerais máficos. Apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, allanita metamictizada com bordos de epidoto e zircão euédrico 
zonado são os demais minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Milonito gnaisse de composição granodiorítica 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-13 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro esverdeado a preto, brilhante com venulações cinza claro, mostra textura 
porfiroclástica com matriz granonematolepidoblástica média e estrutura orientada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetitia.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-47% 
Quartzo-20% 
Kfeldspato-10% 

 

Hornblenda-10%  
Biotita-08%  
Sericita-tr  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha semelhante à de número GR-12, anteriormente analisada. Mostra textura porfiroclástica 
com matriz granonematolepidoblástica e estrutura orientada e deformada. Porfiroclastos são de 
plagioclásio, ocorrem tabulares, xenomórficos, lenticularizados e com lamelas de geminação 
arqueadas. Kfeldspato aparece em raros porfiroclastos lenticularizados e estirados. Na matriz 
ocorrem além dos fragmentos de plagioclásio e de kfeldspato, quartzo em mosaicos de sub 
grãos imbricados entre si, com forte extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. 
Hornblenda verde em agregados de cristais tabulares está associada a agregados lamelares 
orientados e deformados de biotita marrom a parda. Mineral opaco e titanita em agregados de 
cristais xenomórficos estão associados aos minerais máficos. Apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão euédrico a sub euédrico, zonado são os demais minerais 
acessórios presentes 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Milonito gnaisse granodiorítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-14 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas sub arredondadas cinza claro e pontos pretos brilhantes, mostra 
textura microporfirítica com matriz granular e estrutura sub foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo,biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 
Muscovita-03% 

 

Epidoto-04%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica a granítica, mostra textura microporfiroblástica com 
matriz granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Microporfiroblastos são de plagioclásio e de 
kfeldspatos, ocorrem tabulares, xenomórficos a sub arredondados, os de plagioclásio estão 
geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonados, parcial e 
seletivamente saussuritizados. Microporfiroblastos de kfeldspato são petíticos ou mostram a 
geminação polissintética cruzada. A matriz constitui-se de fragmentos dos feldspatos 
entremeados por quartzo em cristais e mosaicos de cristais ora imbricados, ora tangenciais 
entre si, com moderada extinção ondulante; biotita parda em agregados lamelares orientados e 
deformados, associada a epidoto granular e a muscovita. Muscovita aparece ainda em 
intercrescimento com o quartzo. Sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos ocorrem agregados, em geral associados à biotita. 
Allanita idiomórfica a xenomórfica, metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta monzogranito microporfiroblástico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-16 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas cinza claro a levemente rosado, mostra textura 
porfiroblástica com matriz granonematolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-20% 
Biotita-08% 

 

Hornblenda-08%  
Epidoto-04%  
Sericita-01%  
Opaco-01%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-01%  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfiroclástica com matriz 
granonematolepidoblástica e estrutura foliada, deformada. Porfiroclastos são de kfeldspato e 
de plagioclásio, ocorrem tabulares, lenticularizados. Porfiroclastos de kfeldspato são pertíticos. 
Os de plagioclásio estão zonados e geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad. Na 
matriz ocorrem além dos fragmentos dos feldspatos, quartzo em mosaicos de sub grãos 
imbricados entre si, com forte extinção ondulante, biotita parda em agregados lamelares 
associada à horblenda verde a azulada, prismático tabular. Epidoto granular está associado 
aos minerais máficos. Titanita em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, allanita idiomórfica a 
sub idiomórfica, metamictizada, envolvida por epidoto, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e zircão anédrico são os minerais acessórios presentes, estão em geral 
associados aos máficos. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Milonito de biotita-hornblenda monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-16B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas cinzentas, mostra textura porfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-27% 
Quartzo-20% 
Biotita-10% 

 

Hornblenda-05%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Titanita-02% 
Opaco-01% 

 

Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Milonito de hornblenda-biotita monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-19 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura equigranular média e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio(Na>50)-59% 
Ortopiroxênio-25% 
Clinopiroxênio-10% 
Hornblenda-05% 

 

Biotita-01%  
Sericita-tr  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Apatita-tr  
  
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição básica, mostrando textura intergranular/sub ofítica e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio, com hornblenda e 
biotita subordinadas. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre euédrico, ripiforme a 
prismático tabular, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, 
forma agregados de cristais entremeados por minerais máficos. O ortopiroxênio é tabular, sub 
idiomórfico, levemente rosado (hiperstênio), apresenta lamelas de exsolução de clinopiroênio. 
O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, está envolvido e parcialmente substituído nos bordos e 
planos de clivagem por hornblenda verde, prismático tabular. A biotita ocorre em raras lamelas 
marrom avermelhadas, está associada aos demais minerais máficos. Opaco em cristais 
xenomórficos e apatita em grãos sub arredondados são acessórios. Carbonato e sericita são 
produtos de alteração hidrotermal.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Clinopiroxênio norito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-21A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a rosado, com manchas verdes escuras a pretas, brilhantes, mostra textura 
granonematolepidoblástica média e estrutura foliada, deformada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda, plagioclásio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-32% 
Quartzo-20% 
Biotita_06% 

 

Hornblenda-03%  
Epidoto-04%  
Sericita-02%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, semelhantes às amostras GR-16 e GR-16B, 
anteriormente analisadas, com pequenas variações nos percentuais dos componentes minerais 
e no grau de deformação. Porfiroclastos de plagioclásio e de kfeldspato estão envolvidos por 
matriz constituída por fragmentos dos mesmos feldspatos, entremeados por mosaicos de 
fragmentos de quartzo e por agregados lamelares de biotita parda, associada á hornblenda 
verde, prismático tabular. Epidoto é granular, ocorre associado aos minerais máficos, envolve 
allanita. Sericita e epidoto  microgranular são produtos de alteração do plagioclásio. Opaco e 
titanita em cristais xenomórficos, allanita parcialmente metamictizada, apatita em prismas ou 
em secções basais hexagonais e zircão sub euédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes., em geral associam-se aos minerais máficos. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda-biotita monzogranito protomilonítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-21B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro com pontos brilhantes, mostra textura granonematolepidoblástica fina e 
estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio, biotita e 
magnetitia. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-46% 
Plagioclásio-35% 
Biotita-08% 
Carbonato-03% 

 

Epidoto-01%  
Sericita-02%  
Opaco-05%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se 
dominantemente de hornblenda, plagioclásio, biotita e magnetita. A horblenda é verde a azul, 
prismático tabular, está orientada. O plagioclásio é intersticial ao anfibólio, ocorre tabular, sub 
idiomórfico, límpido ou geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, 
por vezes zonado, parcial e seletivamente saussuritizado. A biotita é parda, forma agregados 
lamelares associados à hornblenda. Carbonato venular, epidoto prismático a microgranular e 
sericita em palhetas são produtos secundários. Opaco (magnetita) em cristais xenomórficos, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão em minúsculos grãos são os 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Magnetita-biotita anfibolito fino 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-23 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com níveis sub milimétricos a centimétricos intercalados, mostra 
textura granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada e finamente bandada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-38% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-25% 
Biotita-06% 

 

Epidoto-05%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica a granodiorítica, fortemente deformada, mostra textura 
granolepidoblástica muito fina e estrutura orientada, finamente bandada. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, biotita e epidoto. O plagioclásio ocorre 
em cristais tabulares, fragmentados, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
mostra lamelas de geminação rompidas e /ou arqueadas. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico. O quartzo forma trilhas de sub grãos, está associado aos fragmentos de feldspatos. A 
biotita é verde, lamelar, associa-se a epidoto granular, ocorrem orientados, entremeados aos 
agregados predominantemente quartzo feldspáticos. Opaco em cristais xenomórficos a 
idiomórficos está associado ao epidoto e à biotita. Allanita idiomórfica, parcialmente 
metamictizada ocorre envolvida por epidoto. Apatita em prismas e zircão em minúsculos 
cristais euédricos a ovais, zonados, são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Ultramilonito de rocha monzogranítica a granodiorítica. 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-24A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com níveis descontínuos verdes escuros a pretos, brilhantes, mostra textura 
granolepidoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, granada e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-30% 
Biotita-04% 

 

Granada-02%  
Muscovita02%  
Epidoto-02%  
Sericita-01% 
Opaco-02% 

 

Allanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura microporfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada, deformada. Microporfiroclastos são fragmentos de 
kfeldspato e de plagioclásio, ocorrem tabulares, lenticularizados e estirados. O kfeldspato é 
pertítico ou mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio está geminado segundo 
as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. Na matriz, além dos fragmentos de 
feldspatos ocorrem quartzo em mosaicos de cristais e fragmentos de cristais, imbricados entre 
si, com extinção ondulante, lenticularizados, biotita verde em agregados lamelares orientados e 
associados a lamelas de muscovita. Granada em cristais xenomórfico fraturados, parcialmente 
oxidados, e epidoto granular estão associados ao opaco e à biotita. O opaco forma agregados 
de cristais idiomórficos a xenomórficos, estirados. Allanita aparece totalmente metamictizada. 
Zircão sub euédrico e apatita em grãos ovais são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta biotita granito milonitizado  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:Gr-24B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro com pontos pretos, brilhantes, mostra textura granonematolepidoblástica 
fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-61% 
Plagioclásio-25% 
Biotita-05% 
Epidoto-03% 

 

Sericita-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematolepidoblástica fina e estrutura orientada. Constitui-se 
dominantemente de hornblenda e plagioclásio com biotita subordinada. A hornblenda é verde, 
prismático tabular, está orientada. O plagioclásio ocorre idiomórfico a sub idiomórfico, 
prismático tabular a ripiforme, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcial 
e seletivamente saussuritizado. A biotita é marrom avermelhada, titanífera, está associada à 
hornblenda. Epidoto prismático a microgranular e sericita em agregados de palhetas são 
produtos de saussuritização do plagioclásio. Opaco em cristais xenomórficos ocorre estirado 
segundo a foliação, mostra bordos de titanita. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita anfibolito fino (metabasito) 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-25 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas cinzentas, mostra textura microporfirítica com matriz fina e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-53% 
Plagioclásio-35% 
Biotita-02% 
Epidoto-03% 

 

Sericita-03%  
Clorita-01% 
Carbonato-01% 
Opaco-02% 
Apatita-tr 

 

Zircão-tr  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição diorítica, mostra textura microporfirítica com matriz granular fina e 
estrutura maciça. Micropórfiros são de plagioclásio, variam entre 2,0 e 4,00mm de tamanho, 
são euédricos a sub euédricos, tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio, zonados, mostra saussuritização parcial e seletiva, mais intensa nos 
núcleos dos cristais. A matriz é constituída dominantemente por hornblenda verde em 
agregados de cristais tabulares a prismático tabulares. Biotita parda em agregados lamelares 
ocorre intersticial ao anfibólio, está parcialmente cloritizada. Sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de saussuritização do plagioclásio. Epidoto ocorre ainda em prismas associados à 
hornblenda. Opaco em cristais xenomórficos, apatita em prismas e zircão em raros e 
minúsculos grãos ou prismas são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda diorito microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-28 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura granoblástica fina e estrutura orientada. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Clinopiroxênio-39% 
Plagioclásio-35% 
Ortopiroxênio-15% 
Hornblenda-08% 

 

Carbonato-01%  
Opaco-02%  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição básica metamorfisada em alto grau, mostra textura granoblástica fina e 
estrutura orientada. Constitui-se essencialmente de clinopiroxênio, plagioclásio, ortopiroxênio 
com hornblenda subordinada. O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, forma agregados de 
cristais com pontos de junção tríplices, está parcialmente substituídos nos bordos e planos de 
clivagem por hornblenda verde, prismático tabular, provavelmente refletindo 
retrometamorfismo. O plagioclásio é tabular a prismático tabular, mostra geminações 
complexas, lei da albita, albita carlsbad e albita periclínio, forma mosaicos de cristais 
tangenciais entre sí, com pontos tríplices, intersticiais aos piroxênios. O ortopiroxênio é 
prismático tabular, sub idiomórfico, mostra lamelas de exsolução de clinopiroxênio. Carbonato 
ocorre como produto de alteração hidrotermal. Mineral opaco é xenomórfico, está em geral 
associado aos máficos.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granulito básico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-30 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a levemente rosado com manchas pretas estiradas, mostra textura 
granolepidoblástica grossa e estrutura orientada e bandada. Constitui-se macroscopicamente 
de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 
Epidoto-03% 

 

Muscovita-02%  
Clorita-01%  
Sericita-01%  
Carbonato-01%  
Titanita-02%  
Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Opaco-tr 

 

 
Observações 
Rocha bandada apresentando bandas ricas em biotita intercaladas em bandas essencialmente 
quartzo feldspáticas, mostra textura granolepidoblástica grossa e estrutura orientada. Constitui-
se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita subordinada. O kfeldspato é 
tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é 
tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad 
e albita periclínio. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais imbricados entre si, com 
extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. A biotita é verde a parda, ocorre em agregados 
lamelares orientados, está em parte cloritizada, associa-se à muscovita. Carbonato, epidoto, 
sericita e clorita são produtos de alteração hidrotermal. Titanita em geral idiomórfica, allanita 
idiomórfica metamictizada, inclusa em epidoto, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais, zircão anédrico e opaco xenomórfico são os minerais acessórios presentes, estão 
associados à biotita. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita gnaisse migmatítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-34 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a avermelhada com trilhas verdes escuras a pretas, brilhantes, mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-20% 
Biotita-06% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-tr  
Titanita-03%  
Opaco-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura granlepidoblástica fina e estrutura 
orientada, deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e 
biotita subordinada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, 
xenomórficos, pertíticos ou com a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, 
sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio. O quartzo é xenomórfico ocorre em cristais e mosaicos de sub grãos estirados, 
imbricados entre si, com forte extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. A biotita é verde 
a parda, ocorre em agregados de lamelas orientadas, associa-se a epidoto granular e à titanita. 
Titanita e opaco em cristais xenomórficos, allanita sub idiomórfica, metamictizada, envolvida 
por epidoto, apatita em cristais ovais e zircão sub arredondado são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-38 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura granular fina e estrutura maciça, constitui-se 
macroscopicamente de feldspato, quartzo, biotita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-56% 
Quartzo-10% 
Biotita-12% 
Epidoto-15% 

 

Sericita-03%  
Clorita-01%  
Titanita-02%  
Opaco-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo diorítica, fortemente epidotizada, mostra textura hipidiomórfica 
inequigranular fina e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, 
biotita e epidoto. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais prismático 
tabulares a ripiformes, euédricos a sub euédricos, geminados segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio, está fortemente saussuritizado e parcialmente coberto por uma 
mistura de epidoto microgranular e palhetas de sericita. O quartzo é xenomórfico, intersticial ao 
feldspato. A biotita é verde, ocorre em agregados lamelares, mostra cloritização incipiente. 
Epidoto ocorre ainda em cristais granulares, irregularmente distribuídos. Titanita e opaco em 
cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão em grãos 
anédricos são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-quartzo diorito microgranular 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-40 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esbranquiçado a levemente rosado, com trilhas verdes escuras a pretas, mostra 
textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-28% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-30% 
Biotita-10% 
Epidoto-01% 

 

Muscovita-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Allanita-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, deformada, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura 
orientada. Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, kfeldspato e biotita. O quartzo 
é xenomórfico, ocorre estirado segundo a foliação, forma mosaicos de cristais e fragmentos, 
lenticularizados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. 
Plagioclásio e kfeldspato são tabulares, xenomórficos, estão fragmentados. O kfeldspato é 
pertítico e mostra a geminação polissintética cruzada, o plagioclásio está geminado segundo as 
leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. A biotita é parda, ocorre em agregados 
lamelares orientados, está parcialmente muscovitizada. Epidoto granular a prismático associa-
se à biotita. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, zircão anédrico e allanita metamictizada 
são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito fino deformado 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-41 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com níveis verdes escuros, brilhantes intercalados, mostra textura 
granonematolbástica média e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de 
plagioclásio e hornblenda. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-60% 
Hornblenda-35% 
Clinopiroxênio-02% 
Epidoto-tr 

 

Sericita-tr  
Carbonato-tr  
Titanita-01%  
Opaco-02%  
Apatita-tr  
Biotita-tr  
  
  

 
Observações 
Anfibolito mostrando textura granonematoblástica média e estrutura orientada. Constitui-se 
essencialmente de plagioclásio e hornblenda. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre 
em cristais tabulares, prismáticos a poligonizados, forma mosaicos em arranjos triangulares 
com pontos de junção tríplice, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad ealbita 
periclínio. A hornblenda é verde, prismático tabular, está orientada e entremeada aos 
agregados do feldspato. Clinopiroxênio ocorre incluso em um único cristal de hornblenda. 
Epidoto, sericita e carbonato são produtos secundários. Opaco e titanita ocorrem associados 
em cristais xenomórficos. Apatita em prismas ou cristais ovais e biotita em raras e minúsculas 
lamelas inclusas em hornblenda são os demais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Anfibolito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-44 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a média com finas intercalações pretas, brilhantes, mostra textura granular 
lepidoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-37% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-30% 
Biotita-05% 

 

Muscovita-03%  
Clorita-tr  
Epidoto-01%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Allanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granular lepidoblástica média e estrutura 
foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita subordinada. 
O kfeldspato é o mineral mais abundante, ocorre pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O quartzo forma 
mosaicos e trilhas de cristais estirados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante, 
intersticiais aos feldspatos. Aparece ainda em intercrescimentos mirmequíticos com o 
plagioclásio. A biotita é parda a verde, ocorre em agregados lamelares e lamelas orientadas, 
associa-se a lamelas de muscovita, está incipientemente cloritizada. Clorita, epidoto, sericita e 
carbonato são produtos secundários. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas ou em grãos ovais, allanita idiomórfica, metamictizada e zircão euédrico são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta biotita granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-46 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a levemente rosado com finas intercalações pretas, brilhantes, mostra textura 
granular lepidoblástica fina e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 

 

Hornblenda-04%  
Clorita-01%  
Epidoto-03%  
Sericita-02% 
Carbonato-tr 

 

Opaco-03%  
Titanita-03%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granolepidoblástica fina a média e 
estrutura orientada e deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, 
quartzo, biotita e hornblenda subordinadas. Os feldspatos ocorrem lenticularizados e estirados 
paralelamente à foliação. O kfeldspato é pertítico e mostra a geminação polissintética cruzada. 
O plagioclásio ocorre sem geminação ou está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, mostra saussuritização. O quartzo forma mosaicos de sub grãos estirados, 
lenticularizados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante, em trilhas intersticiais e 
contornando os feldspatos. A biotita é verde a marrom avermelhada, ocorre em lamelas e 
agregados lamelares orientados e deformados, mostra cloritização incipiente. A hornblenda é 
verde a verde azulada, tabular a prismática, está associada à biotita. Epidoto, sericita e 
carbonato formam agregados microcristalinos sobre os plagioclásio, parcialmente 
saussuritizados. O epidoto ocorre ainda granular associado aos minerais máficos. Opaco 
xenomórfico, titanita sub idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em grãos ovais e 
zircão sub euédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta hornblenda-biotita monzogranito protomilonítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-47B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas escuras, mostra textura granolepidoblástica média a 
grossa e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de feldspato, quartzo, biotita, 
hornblenda e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-42% 
Quartzo-15% 
Biotita-10% 
Kfeldspato-10% 

 

Hornblenda-10%  
Clinopiroxênio-10%  
Ortopiroxênio-03%  
Epidoto-tr  
Sericita-tr  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Granulito mostrando textura granoblástica média a grossa e estrutura orientada. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, biotita, hornblenda, clinopiroxênio e ortopiroxênio. 
O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares sub idiomórficos a 
xenomórficos, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O 
kfeldspato é tabular, xenomórfico, micropertítico. A biotita é marrom avermelhada, forma 
agregados lamelares orientados. A hornblenda é verde, tabular, substitui parcialmente os 
cristais tabulares de clinopiroxênio. O ortopiroxênio é prismático tabular, mostra-se levemente 
rosado. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos e cristais poligonizados, intersticiais aos 
feldspatos. Ocorre ainda em intercrescimentos mirmequíticos com o plagioclásio. Epidoto, 
sericita e carbonato são produtos de saussuritização incipiente do plagioclásio. Opaco em 
cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais sub arredondadas e o zircão 
anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Enderbito (granulito ácido) 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-78 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes, mostra textura brechóide e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de fragmentos de rochas, quartzo, feldspatos, 
anfibólio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio  
Kfeldspato-12%  
Quartzo-15%  
Tremolita/actinolita-10%  
Epidoto-03%  
Carbonato-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-35% 
Sílica cripto a microcristalina-05% 

 

 
Observações 
Fragmentos sub milimétricos de quartzo, plagioclásio e kfeldspato envolvidos por matriz 
felsítica cripto a microcristalina ocorrem entremeados aos fragmentos angulosos a 
arredondados de rochas vulcanogênicas que variam entre 1,0mm a 12mm de tamanho.   
Fragmentos de rochas presentes: 
-traquiandesito com micro fenocristais euédricos, geminados de plagioclásio imersos em matriz 
pilotaxítica, constituída por micrólitos de feldspatos associados a mineral opaco microcristalino 
- rocha vulcanogênica ácida com microfenocristais de quartzo em matriz felsítica a 
microcrstalina 
- rocha quartzo feldspática de granulação fina 
-rocha vulcanogênica constituída essencialmente por felsita fibro radial e material vítreo em 
processo de desvitrificação 
Epidoto em agregados granulares, tremolita/actinolita em agregados de finos prismas e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal, ocorrem na matriz e em alguns dos 
fragmentos de rochas.   
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, zircão anédrico são os minerais acessórios 
presentes. 
Sílica cripto a microcristalina fibro radial e quartzo microcristalino preenchem vênulas e 
microfraturas. 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Lapili tufo lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322  
AMOSTRA:GR-88 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelho escuro com manchas cinzentas, mostra textura granular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-56% 
Quartzo-40% 
Biotita-02% 
Clorita-01% 

 

Opaco-01%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-86. Mostra textura 
mais fina. Cristais euédricos a anédricos, tabulares de kfeldspato micropertítico e cristais sub 
arredondados de quartzo apresentando golfos de corrosão estão envolvidos por 
intercrescimento gráfico. O kfeldspato, como na amostra anterior está impregnado de hidróxido 
de ferro vermelho, resultante de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Álcali feldspato granito granofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-110 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas, esbranquiçadas e verdes, mostra textura 
granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-48% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-01% 

 

Clorita-03%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Allanita-01%  
Fluorita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura granular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se essencialmente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo em cristais que 
variam entre 3,0 e 12,0mm. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad e albita periclínio, está zonado, parcial e seletivamente saussuritizado. 
Como o kfeldspato, está impregnado por hidróxido de ferro vermelho, resultante de alteração 
de microinclusões de mineral ferruginoso. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. 
A biotita é parda, lamelar, está quase totalmente cloritizada, associa-se à titianita e à allanita. 
Clorita, epidoto, sericita são secundários. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, allanita 
idiomórfica a xenomórfica parcial a totalmente metamictizada, fluorita, apatita em prismas ou 
em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 53 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 87 
Sericita- 8 
K-feldspato- 5 
Opacos- tr 
Zircão- tr 

 

  
  
  

 
Observações 
   Arenito imaturo, granulometria fina (0,1-0,3mm) contendo grãos angulosos de quartzo 
policristalino e raro feldspato, em matriz com sericita e quartzo microcristalino. Fraturas 
preenchidas por óxido de ferro e ilmenita. Contato edentado entre os grãos e bordas de 
sobrecrescimento no quartzo. As feições texturais e composicionais sugere arenito com pouco 
transporte. 
 
 
Rocha 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 

Quartzo-arenito (vulcanogênico?) 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 79 foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 55 
Plagioclásio- 40 
K-feldspato- 5 

 

  
  
  

 
Observações 
   Tufo cinerítico laminado, contendo níveis milimétricos onde predomina cinza vulcânica e 
níveis com cristaloclastos de quartzo+plagioclásio. Laminação convoluta. 
Fraturas preenchidas por sílica microcristalina e epidoto (+ óxido de ferro). 
Composição dacítica 
 
 
Rocha 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Tufo cinerítico fortemente soldado 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 79B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-63 
Epidoto-14 
Quartzo-12 
Sericita-5 
Clorita-3 
Opacos-3 

 

  
  
  

 
Observações 
   Rocha fanerítica fina, com predominância de cristais ripiformes de plagioclásio, 
extremamente hidrotermalizada, com o desenvolvimento de 
epidoto+qzo+clorita+sericita+opacos. 
Quartzo na forma prismática, límpido, sem alteração. Epidoto em aglomerados parecendo 
preencher amígdalas. 
 
 
Rocha 
Dacito hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 79C foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo 
Feldspato 
Plagioclásio 
Calcita 
Clorita 
Epidoto 

 

  
  
  

 
Observações 
   Ignimbrito com fluxo bem marcado contendo fragmentos líticos de rocha vulcânica. Cristais 
fragmentados de quartzo+k-feldspato+plagioclásio, por vezes, rotacionados ao longo do fluxo 
piroclástico. 
Composição dacítica. Rocha afetada por hidrotermalismo, com geração de 
calcita+clorita+epidoto. (+mineral não identificado na paragênese hidrotermal). 
 
 
Rocha 
Lapilli-tufo soldado (ignimbrito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                          setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 91A foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-79 
Feldspato-20 
Opacos-1 
Zircão-tr 

 

  
  
  

 
Observações 
   Fenocristais fragmentados de quartzo e feldspatos em matriz afanítica a fanerítica fina, com 
estrutura de fluxo magmático. Cristais de quartzo com bordas embainhadas, golfos de 
corrosão. Os feldspatos estão completamente transformados por um agregado de sericita, não 
permitindo sua identificação de qual tipo de feldspato. Estrutura de fluxo bem marcada por fina 
linha de opacos. 
Agregados de quartzo em arranjo granoblástico parecem estar preenchendo amígdalas 
estiradas. Composição riolítica 
 
 
Rocha 
Tufo de cristal 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR92A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-78 
k-feldspato-20 
sericita-2 
opacos-1 

 

  

  
  

 
Observações 
   Rocha intensamente intemperizada, matriz afanítica a microfanerítica, composta basicamente 
por quartzo, destacando remanescentes de cristaloclastos de quartzo e feldspatos, estes 
últimos quase que totalmente transformados para agregados de sericita. 
Remanescentes de amígdalas preenchidas por quartzo. 
 
 
Rocha 
Tufo de cristal (composição riolítica) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 94 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-80 
Actinolita-12 
Epidoto-5 
Opacos-3 

 

  
  
  

 
Observações 
   Actinolita andesito ou basalto andesítico contendo amígdalas preenchidas por epidoto+clorita. 
Textura de fluxo ígneo com alinhamento de ripas de plagioclásio. Rocha fortemente 
hidrotermalizada, com plagioclásio parcialmente transformado para sericita+epidoto. Opacos 
com bordas transformadas para titanita?, sugerindo ser ilmenita. Actinolíta substituída por 
clorita. 
 
 
Rocha 
Andesito/basalto andesítico (hidrotermalizado) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 99 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-95 
Sericita-5 

 

  
  
  

 
Observações 
   Quartzo arenito de granulometria muito fina, constituído por agregado granoblástico alongdo 
de quartzo, com contato serrilhado e edentado entre os grãos, demonstrando incipiente 
recristalização. 
Entre os grãos de quartzo, observa-se aglomerados de sericita e raros clastos de rocha 
vulcânica? Os grãos de quartzo exibem um forte alinhamento. Fratura preenchida por quartzo 
com eixo maior perpendicular a fratura (extensional). 
 
 
Rocha 
Sericita quartzo arenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 127 foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-65 
Hornblenda-10 
Quartzo-6 
Actinolita-13 
Opacos-1 

 

  
  
  

 
Observações 
   Rocha de textura microporfirítica, representada por microfenocristais de plagioclásio zonados, 
em matriz fanerítica fina, a base de plagio+qzo+act. 
Microfenocristais de hornblenda parcialmente transformados para actinolita ao longo do plano 
de clivagem e crescendo em continuidade óptica. 
Fenocristais de plagioclásio com largas bandas de zonação repetidas e com alteração para 
agregados de epidoto+sericita. 
Quartzo ocupa os espaços intersticiais do plagioclásio 
 
 
Rocha 
Dacito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 



ANÁLISE  PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:  GR 135A  foto No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-35 
k-feldspato-30 
Quartzo-32 
Magnetita-2 
Carbonato-1 
Clorita-tr 

 

  
  
  

 
Observações 
   Rocha de textura porfirítica contendo cristais fragmentados de k-feldspato, plagioclásio e 
quartzo em matriz microfanerítica. 
Há várias formas de cristais, predominando os cristais com bordas subarredondadas e 
alongados segundo o fluxo magmático. Cristais encurvados, euédricos e em formas de “tiras” 
também ocorrem. 
Simplectitos de magnetita+quartzo. 
Amígdalas alongadas (estiradas) segundo o fluxo, preenchidas por quartzo+clorita+carbonato. 
Há uma forte alteração dos plagioclásios para carbonato. 
Grande quantidade de amígdalas preenchidas por agregado policristalino de quartzo com 
extinção ondulante. 
 
 
Rocha 
Tufo ou lava riodacítica 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           setembro-2016 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-52 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com machas cinzentas e verdes escuras, mostra textura inequigranular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, clorita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-46% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-15% 
Biotita-03% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-03% 
Carbonato-02% 

 

Titanita-01%  
Opaco-01%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzodiorítica, mostra textura granular hipidiomórfica média e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. O 
plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares a prismáticos, euédricos a 
sub euédricos, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, 
fortemente saussuritizados e parcialmente cobertos por mistura microcristalina de epidoto, 
sericita e carbonato. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada. Ocorre intersticial ao plagioclásio. O quartzo forma mosaicos de cristais 
xenomórficos, com extinção ondulante, imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos. A biotita 
é verde a parda, lamelar, está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, allanita 
idiomórfica, zonada, metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e 
zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Quartzo monzodiorito  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-56A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas, mostra textura microporfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
hornblenda, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-15% 
Hornblenda-06% 

 

Biotita-02%  
Clorita-04%  
Sericita-03%  
Epidoto-04%  
Carbonato-02%  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Micropórfiros são de plagioclásio, kfeldspato, hornblenda e 
quartzo, variam entre 1,0 e 4,0mm. Os de plagioclásio são prismático tabulares, sub 
idiomórficos, estão geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente 
saussuritizados e cobertos por uma mistura microcristalina de epidoto, sericita e carbonato. 
Micropórfiros de kfeldspato são pertíticos, tabulares, xenomórficos. Os de quartzo são 
xenomórficos e mostram golfos de corrosão pela matriz. A hornblenda é verde a marrom, 
prismático tabular. A matriz é constituída por agregados quartzo feldspáticos microcristalinos. 
Biotita ocorre em lamelas, está quase totalmente cloritizada. Epidoto, clorita, sericita e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a 
idiomórficos, titanita xenomórfica, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão 
euédrico a sub euédrico zonado e allanita idiomórfica, parcialmente metamictizada são os 
minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Micro quartzo monzonito sub vulcânico micrporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-56B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas rosadas e verdes, mostra textura microporfirítica 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, hornblenda, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-15% 
Hornblenda-06% 

 

Biotita-01%  
Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Sericita-04%  
Carbonato-01%  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-56A. Observa-se 
nas duas amostras processo de alteração hidrotermal importante com saussuritização do 
plagioclásio, cloritização da biotita, epidotozação. Titanita ocorre nos bordos do mineral opaco 
e ainda nos planos de clivagem da biotita cloritizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Micro quartzo monzonito sub vulcânico microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-57 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos em 
pórfiros e na matriz, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-24% 
Quartzo-25% 
Clorita-08% 

 

Sericita-05%  
Carbonato-05%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular fina e estrutura 
maciça. Pórfiros são de kfeldspato, quartzo e plagioclásio, atingem 0,8cm de tamanho. O 
kfeldspato é pertítico, tabular, euédrico a sub euédrico, mostra a geminação carlsbad, ocorre 
ainda envolvido por plagioclásio em textura rapakivi. Pórfiros de plagioclásio são sub 
idiomórficos, tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, muito alterados e parcialmente cobertos por carbonato e por palhetas de sericita. 
Fenocristais de quartzo são sub euédricos a anédricos, arredondados, mostram 
embainhamento (golfos de corrosão). A matriz granular fina é constituída por kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo e clorita. Os feldspatos estão alterados e como nos pórfiros do kfeldspato 
apresentam cor vermelha, provavelmente resultante de alteração de microinclusões de mineral 
ferruginoso. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A clorita ocorre em agregados 
lamelares e substitui totalmente biotita pré-existente, a titanita aparece nos seus planos de 
clivagem. Carbonatização, cloritização e sericitização são comuns e resultam de processo de 
alteração hidrotermal.  
Opaco em cristais xenomórficos, parcialmente oxidados, apatita em prismas ou secções basais 
hexagonais e zircão euédrico a sub euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito porfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-58 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinza e verdes, mostra textura microporfirítica com 
matriz fanerítica, microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspato, quartzo, biotita, hornblenda, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-18% 
Hornbllenda-05% 

 

Biotita-01%  
Clorita-05%  
Sericita-03%  
Carbonato-03%  
Epidoto-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha muito semelhante às amostra GR-56A e Gr-56B, anteriormente analisadas. 
Micropórfiros são de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, hornblenda e biotita, variam entre 1,0 e 
4,0mm de tamanho. Os de plagioclásio são os mais abundantes, ocorrem tabulares a 
prismático tabulares, euédricos a sub euédricos, estão geminados segundo as leis da albita, 
albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente saussuritizados e cobertos por uma mistura de 
palhetas de sericita, carbonato e epidoto microgranular. Pórfiros de quartzo são idiomórficos a 
xenomórficos, mostram golfos de corrosão. Os de kfeldspato são tabulares, xenomórficos, 
pertíticos. Os de hornblenda são verdes, prismático tabulares e os de biotita são lamelares, 
estão quase totalmente cloritizados. A matriz é essencialmente quartzo feldspática, 
microcristalina. O kfeldspato da matriz, como nos fenocristais, mostra coloração avermelhada, 
possivelmente resultante de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. Clorita, 
carbonato, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais 
xenomórficos com inclusões ou bordos de titanita, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
Titanita ocorre ainda nos planos de clivagem da biotita cloritizada. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo monzonito microporfirítico sub vulcânico  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-63A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a esverdeado com manchas cinzentas e rosadas, mostra textura muito fina e 
estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de sericita, quartzo, fragmentos de rochas 
e óxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-45% 
Quartzo-15% 
Sílica criptocristalina-20% 
Kfeldspato-05% 

 

Plagioclásio-03%  
Fragmentos de rochas-10%  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
Carbonato-tr  
Muscovita-tr  
  

 
Observações 
Rocha muito alterada por processos de sericitização e silicificação. Constitui-se de fragmentos 
de fenocristais ? de quartzo e fragmentos de rocha quartzosa fina, rica em opaco oxidado e 
rocha quartzo feldspática vulcânica/sub vulcânica imersos em matriz predominantemente 
constituída por sílica criptocristalina e sericita. A sericita ocorre ainda em aglomerados de 
palhetas (fragmentos de rocha/mineral totalmente sericitizado?, fragmentos de fenocristais de 
feldspatos sericitizados?) Observa-se ainda na matriz minúsculos fragmentos de kfeldspato 
pertítico e de plagioclásio ripiforme. Opaco aparece na matriz e nos fragmentos de rocha, está 
oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho a amarelado. Carbonato é secundário, associa-se 
aos feldspatos. Titanita, muscovita lamelar e zircão euédrico, zonado são os demais minerais 
acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta tudo lítico alterado  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-63B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde claro com manchas avermelhadas, mostra textura lepidoblástica muito fina e 
estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de sericita e hidróxido de ferro 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-75% 
Opaco-25% 
Quartzo-tr 
Kfeldspato-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha constituída essencialmente por sericita em agregados de minúsculas palhetas 
entremeados por mineral opaco em cristais xenomórficos, agregados ou isolados, 
irregularmente distribuídos, parcialmente oxidados, liberam hidróxido de ferro  vermelho a 
amarelado. Quartzo ocorre preenchendo micro fraturas. Kfeldspato é raro. 
A textura é lepidoblástica muito fina e a estrutura sub foliada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-64 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com banda cinza claro, esverdeado e banda cinza avermelhado, mostra textura 
granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente por quartzo, 
sericita e hidróxido de ferro.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-55% 
Sericita-25% 
Plagioclásio-10% 
Kfeldspato-05% 

 

Opaco-05% 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha quartzo feldspática, sericitizada, mostra textura granolepidoblástica muito fina e 
estrutura sub foliada. Quartzo e feldspatos ocorrem microgranulares. A sericita forma 
agregados de finas palhetas. Feldspatos estão alterados à sericita e impregnados de hidróxido 
de ferro vermelho. O opaco é xenomórfico, está irregularmente distribuídos, aparece mais 
concentrado em uma banda da amostra. Está muito alterado, libera hidróxido de ferro vermelho 
a amarelado. Quartzo aparece ainda preenchendo vênulas e microfraturas, forma mosaicos de 
cristais poligonizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sericita meta pelito ferruginoso 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-65 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor marrom avermelhada com manchas cinza e verdes, mostra textura 
microporfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, hornblenda, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-34% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-15% 
Hornblenda-05% 

 

Biotita-01%  
Clorita-05%  
Sericita-04%  
Carbonato-04%  
Epidoto-02%  
Opaco-04%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, semelhante as amostras GR-56A e B, GR-57 e 
GR-58. Mostra textura microporfirítica com matriz granular fina e estrutura maciça. 
Micropórfiros são de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, hornblenda e biotita, variam entre 
<1,0mm e 3,0mm. Os de plagioclásio são predominantes, ocorrem euédricos a sub euédricos, 
tabulares a prismático tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e 
albita periclínio, mostram-se parcialmente saussuritizados e cobertos por uma mistura de 
palhetas de sericita, carbonato e epidoto microgranular. Micropórfiros de kfeldspato são 
tabulares, xenomórficos, pertíticos. Micropórfiros de quartzo são anedrais e mostram golfos de 
corrosão. Os de hornblenda são verdes, tabulares a prismático tabulares, estão parcialmente 
alterados a clorita e a carbonato. A biotita é lamelar, está quase inteiramente cloritizada. A 
matriz é quartzo feldspática, microgranular a granofírica, com intercrescimentos entre os 
feldspatos e com o quartzo. O kfeldspato mostra impregnações vermelhas, provavelmente 
resultantes de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. Opaco em cristais 
xenomórficos, fragmentados associados à titanita, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico a sub euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda-quartzo monzonito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-66 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes e cinza. Mostra textura microporfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, hornblenda, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-10% 
Hornblenda-<01% 

 

Biotita-<01% 
Clorita-12% 

 

Carbonato-10%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Fluorita-02% 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-65 com avançado 
processo de alteração hidrotermal. Micropórfiros são de plagioclásio, kfeldspato, quartzo, 
hornblenda e biotita, pseudomorfisadas por clorita. Localmente obsrerva-se aglomerados de 
micropórfiros de kfeldspato em textura microglomeroporfirítica. A matriz é quartzo feldspática 
felsítica fibro radial a granofírica com intercrescimentos entre os feldspatos e entre feldspatos e 
quartzo. Hornblenda e biotita estão totalmente substituídas por agregados lamelares de clorita, 
associada a opaco, titanita e fluorita. Fluorita ocorre ainda inclusa nos pórfiros de feldspatos. 
Cloritização e carbonatação são os processos de alteração hidrotermal mais avançados 
observados. Hornblenda e clorita ocorrem apenas como pseudomorfos prismático tabulares e 
lamelares.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Monzo granito microporfirítico sub vulcânico com forte alteração hidrotermal 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinza e escuras, mostra textura microporfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-11% 
Matriz felsítica-30% 
Kfeldspato-02%  
Plagioclásio+Kf (pseudomorfos)-35% 
Sericita-12% 
Muscovita-02% 

 

Opaco-08%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha muito alterada, semelhante a amostra GR-66, anteriormente analisada. Mostra textura 
microporfirítica com matriz microgranular  e estrutura maciça. Micropórfiros são de quartzo e de 
feldspatos, variam entre <01,00mm a 4,0mm. Os de quartzo estão preservados, são 
xenomórficos e mostram golfos de corrosão. Micropórfiros de feldspatos são pseudomorfos,  
estão quase totalmente substituídos por sericita, com poucas porções remanescentes de 
kfeldspato. Lamelas de muscovita ocorrem impregnadas de mineral opaco, possivelmente é 
resultante de biotita pré existente.  A matriz é microgranular, felsítica a fibrosa/fibro radial. 
Mineral opaco ocorre em cristais xenomórficos agregados ou na matriz aparece pulverulento, 
está fortemente oxidado, libera hidróxido de ferro que impregna toda a rocha.  Apatita em 
prismas e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
A classificação não é segura devido a impossibilidade de avaliar os percentuais dos feldspatos. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granitóide microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-72 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada a marrom avermelhada com manchas cinza e verdes escuras, 
mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-34% 
Kfeldspato-30% 
Quartzo-20% 
Biotita-01% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. O plagioclásio 
ocorre em cristais prismático tabulares, sub centimétricos, idiomórficos a sub idiomórficos, 
geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, está parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto microgranular e 
carbonato. O kfeldspato é tabular, atinge 1,2cm, xenomórfico, poiquilítico, inclui cristais de 
plagioclásio. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é lamelar, está quase 
totalmente cloritizada. Clorita, epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Epidoto ocorre ainda em agregados granulares associados à clorita e à allanita. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, zircão euédrico a anédrico, zonado, allanita sub idiomórfica e 
fluorita inclusa em clorita são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Monzogranito inequigranular grosso  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-74A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza rosado com pontos vermelhos e amarelados, mostra textura granular fina e 
estrutura laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e óxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-83% 
Sericita-10% 
Opaco/óxido de ferro-02% 
Fragmentos de rochas-05% 

 

Zircão-tr  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito impuro, mal selecionado, mostrando textura inegranular fina e estrutura laminada. 
Constitui-se essencialmente de quartzo com sericita e fragmentos de rochas subordinados. O 
quartzo ocorre sub arredondado a anguloso, entremeado por agregados de finíssimas palhetas 
de sericita e por fragmentos sub arredondados a angulosos de rocha fina essencialmente  
quartzosa e rocha quartzo feldspática de granulação fina. Mineral opaco é xenomórfico ou 
aparece pulverulento, está parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho que 
impregna toda a rocha. Zircão ocorre anédrico a sub euédrico, zonado.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-74B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza rosado com manchas estiradas vermelho escuras, mostra textura granular fina e 
estrutura finamente laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e óxido de 
ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-80% 
Sericita-10% 
Opaco/óxido de ferro-05% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-05% 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito fino mal selecionado, impuro, semelhante ao da amostra GR-74a, anteriormente 
analisado. Mostra textura inequigranular mais fina e estrutura finamente laminada com 
alternâncias de lâminas de granulação mais fina e lâminas de granulação mais grosseira. Há 
uma maior concentração de mineral opaco, este ocorre mais alterado e libera hidróxido de ferro 
vermelho que impregna os demais minerais. Os fragmentos são de rocha essencialmente 
quartzosa (metachert?) e de rocha quartzo feldspática muito fina (vulcanogênica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico ferruginoso 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-81 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração marrom com manchas cinza e verdes escuras. Mostra textura porfirítica 
com matriz granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-50% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-15% 
Biotita-01% 
Hornblenda-01% 

 

Clorita-08%  
Epidoto-04%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Fluorita-01% 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura porfirítica com matriz granular fina e 
estrutura maciça. Pórfiros são de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. Os de kfeldspato são os 
mais abundantes, atingem 1,0cm de tamanho, são pertíticos, tabulares, euédricos a anédricos, 
mostram a geminação carlsbad e apresentam impregnações avermelhadas, provavelmente 
resultantes de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. Pórfiros de plagioclásio são 
prismático tabulares, idiomórficos, variam entre 3,0 e 6,0mm, estão geminados segundo as leis 
da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente alterados, incluem kfeldspato (textura 
rapakivi). Pórfiros de quartzo de até 4,0mm, são anédricos, sub arredondados, mostram golfos 
de corrosão. A matriz é quartzo feldspática, microgranular. Hornblenda e biotita ocorrem em 
pseudomorfos de clorita. Epidoto granular, sericita em palhetas e clorita são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco xenomórfico associado à titanita, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, zircão euédrico, zonado e fluorita inclusa em kfeldspato são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-82 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas avermelhadas, cinza e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, hornblenda, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-30% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-15% 
Hornblenda-05% 
Biotita-01% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 

 

Apatita-tr  
Fluorita-tr 
Fragmentos de rochas-15% 

 

 
Observações 
Fragmentos de rochas quartzo feldspáticas apresentando texturas grossa a fina, variando entre 
0,5cm e 1,2cm e fragmentos e microfenocristais de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e 
hornblenda que variam entre <0,1mm e 6,0mm ocorrem envolvidos por matriz felsítica 
criptocristalina a microgranular granofírica.  Cristais e fragmentos de plagioclásio ocorrem 
euédricos a anédricos, prismático tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio, parcialmente saussuritizados. O kfeldspato é pertítico, tabular, 
xenomórfico. Microfenocristais de quartzo são xenomórficos, mostram golfos de corrosão. Os 
de hornblenda são verdes, prismático tabulares, estão parcial a totalmente cloritizados. 
Agregados lamelares de clorita substituem quase totalmente a biotita. Clorita, sericita, epidoto, 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão euédrico a sub euédrico, zonado 
e fluorita associada ao feldspato são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Lápilli tufo 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-83 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelho escuro, mostra textura microporfirítica com matriz granular fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Kfeldspato-30% 
Quartzo-20% 
Hornblenda-05% 

 

Biotita-01%  
Sericita-02%  
Epidoto-01%  
Clorita-04%  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição quartzo monzonítica, mostra textura microporfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Micropórfiros de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e 
hornblenda variam entre 1,0mm e 4,0mm. Os de plagioclásio ocorrem euédricos a sub 
euédricos, estão geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, estão 
zonados e seletiva e parcialmente saussuritizados e cobertos por uma mistura de finas 
palhetas de sericita, epidoto microgranular e carbonato microcristalino. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertitico, mostra a geminação polissintética cruzada. Micropórfiros de quartzo são 
sub arredondados, mostram golfos de corrosão e os de hornblenda são verdes, prismático 
tabulares. A matriz é quartzo feldspática, microgranular, granofírica. Clorita substitui quase 
totalmente as lamelas de biotita. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita associada à biotita e à clorita, zircão 
euédrico a anédrico, zonado e apatita em prismas ou secções basais hexagonais a ovais são 
os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo monzonito microgranular/granofírico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-86 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração vermelho escuro com manchas cinzentas e verdes escuras, mostra textura 
granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-58% 
Quartzo-35% 
Biotita-02% 
Clorita-01% 

 

Opaco-02%  
Titanita-tr  
Zircão-<01%  
Fluorita-<01%  
  
  
  
  

 
Observações 
Álcali feldspato granito mostrando textura granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se 
essencialmente de kfeldspato e quartzo com biotita subordinada. O kfeldspato é o mineral 
predominante, ocorre em cristais tabulares, micropertíticos, xenomórficos. O quartzo é 
xenomórfico, intersticial ao feldspato. Intercrescimento gráfico entre quartzo e kfeldspato é 
abundante. A biotita é marrom avermelhada, forma agregados lamelares, está parcialmente 
cloritizada. Mineral opaco e titanita em cristais xenomórficos ocorrem associados com a biotita. 
Zircão euédrico a sub euédrico, zonado e fluorita são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito granofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-88 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelho escuro com manchas cinzentas e verdes, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-59% 
Quartzo-35% 
Biotita-02% 
Clorita-01% 

 

Opaco-01%  
Fluorita-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-86. Cristais 
euédricos a anédricos de kfeldspato micropertítico de até 5,0mm de tamanho e de quartzo de 
até 3,0mm, exibindo golfos de corrosão estão envolvidos por intercrescimentos gráficos entre o 
kfeldspato e o quartzo. A biotita ocorre em agregados lamelares intersticiais, mostra-se 
parcialmente cloritizada. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em secções basais 
hexagonais, zircão euédrico, zonado e fluorita anédrica são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito granofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-92B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado com pontuações vermelhas a amareladas, mostra textura 
equigranular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo e óxido de 
ferro alterado.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-75% 
Sericita-03% 
Kfeldspato-02% 
Plagioclásio-01% 

 

Opaco-04%  
Zircão-tr  
Rutilo-tr  
Fragmentos de rochas-15%  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito fino, bem selecionado, constituído essencialmente por grãos de quartzo, sub 
arredondados a angulosos, variando entre 0,2 e 0,3mm de diâmetro, mostrando 
sobrecrescimento diagenético. Sericita em finíssimas palhetas, forma agregados intersticiais 
aos grãos de quartzo. Kfeldspato e plagioclásio são granulares e intersticiais ao quartzo. 
Mineral opaco está irregularmente distribuído, ocorre localmente como um cimento envolvendo 
grãos de quartzo, está parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro amarelado. Zircão sub 
euédrico a oval, zonado e rutilo em prismas incluso em quartzo são os demais minerais 
acessórios presentes.  
Fragmentos são de rocha essencialmente quartzosa muito fina, rocha quartzo feldspática fina e 
rocha quartzo feldspática microporfirítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-92D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, sericita e hodróxido de ferro oxidado. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-53% 
Opaco—04% 
Sericita-03% 
Titanita-tr 

 

Zircão-tr  
Apatita-tr  
Fragmentos de rochas-40%  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito lítico, fino, mal selecionado, constituído essencialmente por grãos de quartzo e 
fragmentos de rochas, sub arredondados a angulosos, variando entre 0,1 e 1,0mm de 
tamanho. Mineral opaco parcialmente oxidado impregna principalmente os fragmentos de 
rocha. Sericita é intersticial. Zircão em grãos, titanita xenomórfica e apatita em prismas são os 
demais minerais acessórios presentes.  
Fragmentos são de rocha alcalina feldspática de granulação fina, rocha quartzo feldspática de 
granulação média, rica em plagioclásio, vulcanogênica essencialmente quartzosa, 
microcristalina a criptocristalina, com sílica fibro radial e rochas tufáceas, com restos de 
material vítreo e estruturas tipo shards, microporfiríticas. Todos os fragmentos estão 
impregnados por hidróxido de ferro vermelho. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-93 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinza e verdes, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-43% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-12% 
Clorita-10% 

 

Carbonato-05%  
Sericita-02%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura microporfirítica com matriz granular 
hipidiomórfica e estrutura maciça. Micropórfiros são de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. O 
plagioclásio é tabular a prismático tabular, está geminado segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio. Micropórfiros de kfeldspato são tabulares, micropertíticos, 
xenomórficos e os de quartzo ocorrem arredondados, fraturados, mostram golfos de corrosão. 
A matriz constitui-se dominantemente de plagioclásio, prismático tabular, euédrico a sub 
euédrico, geminado. Kfeldspato e quartzo são intersticiais ao plagioclásio. Clorita em 
agregados lamelares, carbonato e sericita em palhetas são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
Mineral opaco está alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Kfeldspato e plagioclásio 
mostram impregnações avermelhadas, provavelmente resultantes de alteração de 
microinclusões de mineral ferruginoso. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo monzonito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-95 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas avermelhadas e verdes, mostra textura granolepidoblástica muito 
fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, minerais micáceos e 
epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-59% 
Muscovita-15% 
Sericita-08% 
Biotita-01% 

 

Epidoto-05%  
Plagioclásio-05%  
Kfeldspato-03%  
Opaco-04%  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Arenito feldspático transformado provavelmente por metamorfismo térmico, mostra textura 
granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente por quartzo, 
muscovita, sericita, epidoto, com feldspatos e biotita subordinados. O quartzo ocorre em grãos 
recristalizados, sub milimétricos ou em agregados microcristalinos. Muscovita ocorre em 
agregados lamelares e sericita em agregados de palhetas, associam-se a lamelas de biotita 
verde a parda. Epidoto forma agregados microgranulares. Plagioclásio e kfeldspato são 
tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, estão geminados. Opaco em cristais xenomórficos 
e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
Enriquecimento em muscovita, sericita e epidoto  provavelmente resultante de metamorfismo 
térmico/hidrotermalismo. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta arenito feldspático 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-97 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração marrom com manchas cinzentas e verdes, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-38% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-20% 
Epidoto-05% 

 

Clorita-10%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granular hipidiomórfica média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. O plagioclásio é o 
mineral predominante, ocorre em cristais prismáticos a prismático tabulares, euédricos a sub 
euédricos, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonados, 
parcial e seletivamente saussuritizados. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico. 
Plagioclásio e kfeldspato mostram impregnações avermelhadas, provavelmente resultantes de 
alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos 
feldspatos. Clorita em agregados lamelares, substitui totalmente biotita pré existente. Epidoto 
em agregados granulares e microgranulares, sericita em palhetas e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, em geral associados à clorita, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-98 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro, mostra textura afanítica e estrutura orientada. Constitui-se 
macroscopicamente de minerais máficos, plagioclásio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-44% 
Tremolita/actinolita-30% 
Epidoto-04% 
Sericita-04% 

 

Hornblenda-05%  
Biotita-03%  
Quartzo-02%  
Opaco-05%  
Titanita-03%  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura granonematoblástica fina e 
estrutura orientada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio e tremolita/actinolita, com 
hornblenda e biotita subordinadas. O plagioclásio é ripiforme, sum milimétrico, ocorre geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, está orientado. Tremolita/actinolita verde claro a 
incolor, forma feixes de prismas aciculares, intersticiais ao feldspato. Hornblenda verde é 
tabular, está associada a agregados lamelares de biotita parda. Epidoto microgranular e 
sericita em palhetas são produtos de alteração hidrotermal. Quartzo ocorre em cristais 
xenomórficos, estirados, intersticiais a plagioclásio e anfibólio. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos são acessórios. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Metabasito (diabásio alterado?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-100 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas avermelhadas e cinzentas, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-61% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-02% 
Clorita-03% 

 

Biotita-01%  
Opaco-02%  
Fluorita-01%  
Zircão-tr  
  
  
  
  

 
Observações 
Álcali feldspato granito sub vulcânico, mostrando textura microporfirítica a porfirítica com matriz 
granofírica e estrutura maciça. Micropórfiros e pórfiros são de kfeldspato e quartzo, variam 
entre entre 1,0 e 6,0mm. Os de kfeldspato são micropertíticos, tabulares, euédricos a 
anédricos, mostram as geminações carlsbad e baveno, estão impregnados por hidróxido de 
ferro vermelho. Pórfiros de quartzo são anédricos, sub arredondados, mostram golfos de 
corrosão. A matriz constitui-se totalmente de intercrescimentos gráficos entre quartzo e 
kfeldspato pertítico. Plagioclásio ocorre em raros cristais tabulares, geminados, intersticiais ao 
kfeldspato. Biotita marrom é rara, está quase totalmente cloritizada. Opaco em cristais 
xenomórficos, parcialmente oxidados, fluorita associada aos feldspatos e zircão euédrico, 
zonado a anédrico são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito granofírico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-104 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura granular muito fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-74% 
Sericita-05% 
Plagioclásio-03% 
Kfeldspato-02% 

 

Opaco-01%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-15%  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito fino, mal selecionado, mostrando textura granular e estrutura maciça. Constitui-se 
essencialmente por quartzo em grãos angulosos de no máximo 0,5mm. Sericita em minúsculos 
palhetas ocupa os interstícios dos cristais de quartzo. Plagioclásio e kfeldspato são intersticiais 
aos grãos de quartzo, mostram geminação. Mineral opaco ocorre em cristais sub milimétricos, 
está muito alterado e libera hidróxido de ferro vermelho, impregnando toda a rocha. Zircão 
aparece em minúsculos cristais e grãos.  
Fragmentos são de rocha essencialmente quartzosa, muito fina e de rocha quartzo feldspática, 
microporfirítica, vulcanogênica.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-105 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosado com manchas cinzentas e esbranquiçadas, mostra textura 
granular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-02% 

 

Clorita-04%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

  
  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, variando 
entre 0,3 e 1,1cm de tamanho. O kfeldspato é o mineral mais comum, ocorre em cristais 
tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad e albita periclínio, mostra zonação e saussuritização seletiva. O quartzo é 
xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos. Biotita parda em agregados granulares esta 
quase totalmente cloritizada. Sericita, epidoto e clorita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão sub euédrico, zonado a anédrico são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-107 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura microporfirítica com matriz fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, anfibólio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-39% 
Hornblenda-30% 
Quartzo-08% 
Epidoto-05% 

 

Clorita-05%  
Sericita-04% 
Carbonato-01% 

 

Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo diorítica, muito alterada, mostra textura intergranular fina e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, hornblenda e quartzo. O 
plagioclásio ocorre em cristais ripiformes a prismático tabulares, euédricos, variando de sub 
milimétricos a 2,0mm de tamanho, mostra-se geminado segundo as leis da albita, albita-
carlsbad e albita periclínio, está zonado, parcial e seletivamente saussuritizado e coberto por 
uma mistura de epidoto microgranular, palhetas de sericita e carbonato. A hornblenda é verde 
a marrom, ocorre em prismas de até 2,0mm. O quartzo forma mosaicos de cristais 
xenomórficos, intersticiais ao feldspato. Clorita em agregados lamelares está associada à 
titanita e substitui totalmente biotita pré existente. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas e zircão em minúsculos grãos são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Micro quartzo diorito  
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-108  No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada a vermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura 
granular fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos e biotita 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-37% 
Kfeldspato-35% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-02% 

 

Clorita-02% 
Epidoto-01% 

 

Sericita-01%  
Opaco-02%  
Zircão-tr  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granoblástica fina a média e estrutura sub 
orientada. Constitui-se essencialmente de quartzo, kfeldspato e plagioclásio. O quartzo é o 
mineral predominante, ocorre em mosaicos de cristais estirados, imbricados entre si, com forte 
extinção ondulante, entremeados aos agregados de feldspatos. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico, mostra impregnações avermelhadas de hidróxido de ferro resultante de 
alteração de inclusões de mineral ferruginoso, forma agregados de fragmentos de cristais. O 
plagioclásio está associado ao kfeldspato, é tabular, sub idiomórfico, mostra-se geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente alterado. A biotita forma agregados 
lamelares parcialmente cloritizados. Clorita, sericita e epidoto são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, em geral oxidados, libera hidróxido de ferro 
vermelho. Zircão ocorre em cristais sub euédricos, zonados ou arredondados.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito deformado 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-109 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente rosada com manchas cinzentas e esbranquiçadas, mostra textura 
granular média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-52% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-10% 
Biotita-03% 

 

Hornblenda-03%  
Clorita-05%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura inequigranular média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo com hornblenda e 
biotita subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, 
xenomórficos a subidiomórficos, pertíticos, variando entre 1,0 e 3,0mm de tamanho, mostra a 
geminação carlsbad. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, com até 
4,0mm, geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonado, parcial e 
seletivamente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. Hornblenda 
é verde, prismático tabular. A biotita é marrom a parda, ocorre em lamelas quase totalmente 
cloritizadas, associada à titanita. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são secundários. Opaco 
e titanita em cristais xenomórficos, em geral associados aos máficos, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, allanita idiomórfica a xenomórfica, metamictizada e zircão em 
cristais euédricos a anédricos, zonados são acessórios. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-116A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha levemente rosada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura granular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-25% 
Biotita-03% 

 

Clorita-02%  
Epidoto-01%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Fluorita-tr  
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica a sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa 
e estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, pertíticos, xenomórficos, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada, atinge 1,2cm de tamanho. O 
plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais 
ora tangenciais, ora imbricados entre si, mostra extinção ondulante. A biotita é parda, forma 
agregados lamelares, está parcialmente cloritizada.  Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a 
xenomórfica, allanita xenomórfica parcialmente metamictizada, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais, fluorita xenomórfica e zircão euédrico a anédrico são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     MAR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-116B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas pretas, brilhantes e esbranquiçadas, mostra textura 
granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-39% 
Quartzo-25% 
Kfeldspato-15% 
Biotita-10% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Carbonato-01%  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Clorita-01%  

 
Observações 
Gnaisse fino de composição granodiorítica, mostra textura granolepidoblástica fina a média e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato e biotita. O 
plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em agregados de cristais tabulares, idiomórficos 
a xenomórficos, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad ou límpidos, 
poiquiloblásticos, com inclusões de quartzo, opaco e biotita, está por vezes zonado e seletiva e 
parcialmente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. O kfeldspato 
é tabular, xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. A biotita é parda, ocorre em 
agregados lamelares, concentrada em bandas alternadas com bandas ricas em plagioclásio. 
Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos secundários. Opaco em agregados de 
cristais xenomórficos estão associados á titanita. Zircão euédrico a anédrico, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais a arredondadas são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita Gnaisse 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-121A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha levemente rosada, com manchas cinzentas e verdes escuras, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-61% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-08% 
Biotita-05% 

 

Muscovita-02%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica mostra textura granular média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e biotita. O kfeldsapto é o 
mineral predominante, ocorre em cristais pertíticos, de 3,0 a 5,0mm de tamanho, tabulares, 
xenomórficos, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado. O quartzo forma mosaicos de cristais 
xenomórficos, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante.  A biotita é parda, ocorre 
em agregados lamelares, está incipientemente muscovitizada. Sericita, epidoto, carbonato e 
muscovita são secundários. Opaco em cristais xenomórficos, associados e manteados por 
titanita, apatita em secções basais sub arredondadas e zircão euédrico a anédrico, zonado são 
os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-121B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeada a avermelhada, mostra textura granoblástica muito fina e estrutura 
orientada. Constiui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31% 
Hornblenda-10% 
Quartzo-25% 
 

 

Clinopiroxênio (diopsídio)-05%  
Epidoto-10% 
Tremolita/actinolita-05% 

 

Kfeldspato-05%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-08%  
Titanita-tr  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha cálcio silicática mostrando textura granonematoblástica fina e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, hornblenda e epidoto, com 
clinopiroxênio, kfeldspato e temolita actinolita subordinados. O plagioclásio ocorre em cristais 
poligonizados, formando mosaicos, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e 
albita periclínio. Quartzo e kfeldspato em cristais xenomórficos são intersticiais ao plagioclásio, 
kfeldspato mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo aparece ainda preenchendo 
vênulas. Hornblenda verde prismático tabular, tremolita/actinolita em prismas e feixes de 
prismas, clinopiroxênio tabular, xenomórfico e epidoto ocorrem agregados intercalados aos 
agregados quartzo feldspáticos. Mineral opaco é abundante em cristais xenomórficos, está 
associado à titanita, esta ocorre ainda em cristais idiomórficos a sub idiomórficos dispersos. 
Apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão em grãos ovais são os demais 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Cálcio silicática 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-121C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura com manchas cinzentas, mostra textura granular muito fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20% 
Hornblenda-10% 
Granada (grossulária)-15% 
Plagioclásio-20% 

 

Clinopiroxênio (diopsídio)-10%  
Epidoto-10%  
Escapolita-03%  
Opaco-08%  
Titanita-02%  
Zircão-tr  
Carbonato-02%  
Apatita  

 
Observações 
Rocha cálcio silicática, provavelmente resultante de metamorfismo de contato, mostra textura 
granoblástica fina e estrutrura maciça. Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, 
hornblenda, granada, diopsídio, epidoto e magnetita. Quartzo e plagioclásio ocorrem em 
mosaicos de cristais poligonizados, entremeados pelos minerais máficos. O plagioclásio está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O quartzo ocorre ainda 
em cristais sub centimétricos, preenchendo vênulas. Granada amarelada (grossulária), em 
minúsculos cristais idiomórficos a xenomórficos, está associada à hornblenda verde prismático 
tabular, ao diopsídio verde claro, tabular, ao epidoto em agregados granulares. Hornblenda 
substitui parcialmente o clinopiroxênio. Mineral opaco (magnetita), em cristais xenomórficos e 
escapolita associam-se preferencialmente, aos demais minerais máficos. Carbonato é 
secundário. Apatita e zircão em grãos sub arredondados ou em cristais euédricos são 
acessórios. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Cálcio silicática (magnetita-epidoto-diopsídio-hornblenda-granada-plagioclásio-quartzo fels) 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-128 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de minerais máficos, plagioclásio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-47% 
Hornblenda-25% 
Epidoto-05% 

 

Quartzo-02%  
Clorita-03%  
Opaco-08%  
Titanita-03%  
Biotita-05%  
Apatita-tr  
Sericita-02%  
  

 
Observações 
Rocha vulcânica muito alterada, mostra textura microporfirítica com matriz pilotaxítica e 
estrutura maciça. Microfenocristais são de hornblenda e de plagioclásio, variam entre 1,0 e 
2,0mm de tamanho, os de hornblenda são verdes, prismático tabulares, ocorrem aglomerados, 
os de plagioclásio são prismáticos, sub euédricos, estão completamente saussuritizados e 
cobertos por epidoto microgranular e sericita. A matriz constitui-se  dominantemente de 
plagioclásio em micrólitos alinhados, entremeados por micrólitos de hornblenda, de opaco e  
minúsculas lamelas de biotita verde a marrom, parcialmente cloritizada. Epidoto granular a 
microgranular, sericita, clorita são produtos secundários. Titanita em agregados 
microgranulares associa-se ao opaco. Apatita ocorre em minúsculos prismas. Quartzo, anfibólio 
e epidoto preenchem microfraturas e amigdalas.  
 
OBS o grau de alteração não permite determinar o teor de An do plagioclásio. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito/basalto microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-129 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a avermelhado, mostra textura micro a criptocristalina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sílica criptocristalina, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-43% 
Sílica cripto a microcristalina-15% 
Carbonato-10% 
Sericita-10% 

 

Opaco-02%  
Feldspatos alterados-20%  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha totalmente transformada por processos de alteração hidrotermal e enriquecimento em 
sílica, sericita e carbonato. Constitui-se essencialmente de quartzo em cristais e fragmentos de 
cristais xenomórficos envolvidos por uma matriz formada por sílica micro a criptocristalina fibro 
radial, sericita e carbonato irregularmente distribuído. Os agregados de sericita resultam de 
substituição de feldspatos. Mineral opaco é xenomórfico, está parcialmente alterado, libera 
hidróxido de ferro vermelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito (de rocha vulcânica/sub vulcânica ácida?)  
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-130 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com impregnações vermelhas de hidróxido de ferro, mostra textura granular 
fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo e feldspatos. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-82% 
Fragmentos de rochas-10% 
Sericita-02% 
Argilominerais-05% 

 

Opaco-01%  
Zircão-tr  
Turmalina-tr  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito fino, mal selecionado. Constitui-se essencialmente de quartzo e fragmentos de rochas. 
O quartzo ocorre em grãos angulosos, bem empacotados, variando entre 0,1 e 0,4mm. 
Fragmentos são de rocha fina essencialmente quartzosa e rocha quartzo feldspática, 
microporfirítica, vulcanogênica. Fragmentos são intersticiais aos grãos de quartzo, estão 
parcialmente alterados a argilominerais e impregnados por hidróxido de ferro vermelho. Sericita 
ocorre em palhetas dispersas ou associadas a argilominerais. Opaco em cristais xenomórficos 
tende a se associar aos fragmentos. Zircão em grãos angulosos a arredondados e turmalina 
em minúsculos prismas são os demais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-131A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura com manchas milimétricas cinza claro, mostra textura microporfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, minerais 
máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40% 
Epidoto-10% 
Sericita-06% 

 

Clorita-06%  
Biotita-5%  
Hornblenda-05%  
Quartzo-08%  
Opaco-08%  
Titanita-02%  
Felsita-05%  
Silica criprocristalina-03% 
Apatita-tr 
Carbonato-02% 

 

 
Observações 
Rocha vulcânica muito alterada por processo hidrotermal, com fortes sericitização, 
epidotização, cloritização, silicificação. Mostra textura microporfirítica, amigdalóidal e matriz 
afanítica, intergranular a pilotaxítica  e estrutura maciça. Microfenocristais de até 4,0mm são de 
plagioclásio, ocorrem prismático tabulares, euédricos, quase totalmente saussuritizados e 
cobertos por uma mistura de sericita, epidoto, carbonato e sílica. A matriz constitui-se de 
micrólitos de plagioclásio sericitizados, entremeados por epidoto, biotita marrom a verde, 
parcialmente cloritizada, mineral opaco idiomórfico a xenomórfico, associado à titanita e 
quartzo em minúsculos cristais. Apatita ocorre em prismas ou em secções basais sub 
arredondadas. Amígdalas são milimétricas, estão preenchidas por clorita, epidoto, sericita, 
quartzo, sílica cripto a microcristalina, clorita, mineral opaco e anfibólio (hornblenda). Material 
felsítico associado a vidro em processo de devitrificação, ocorre nos bordos de algumas 
amígdalas.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito microporfirítico amigdalóidal 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-131B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura afanítica e estrutura laminada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-39% 
Plagioclásio-10% 
Sericita-10% 
Clorita-05% 
Biotita-03% 

 

Epidoto-05%  
Carbonato-01%  
Hornblenda-02%  
Material vítreo-05%  
Fragmentos de rochas-10%  
Sílica cripto a microcristalina-03%  
Opaco-05%  
Titanita-02%  

 
Observações 
Rocha constituída por fragmentos de rochas imersos em matriz tufácea, muito alterada por 
processo hidrotermal, com intensas sericitização, epidotização, cloritização e silicificação. 
Fragmentos são de rochas vulcanogênicas, microporfiríticas, fragmentos de vidro em processo 
de desvitrificação e de microfenocristais de plagioclásio, parcialmente saussuritizado. A matriz 
constitui-se de micrólitos ripiformes de plagioclásio, minúsculos cristais de quartzo, sílica 
criptocristalina fibro radial, agregados de lamelas de biotita, parcialmente cloritizada, granulares 
de epidoto, “shards” e cristais xenomórficos de opaco, parcialmente oxidados. A hornblenda 
ocorre em fragmentos de rocha vulcânica. Sericita, clorita, epidoto e carbonato são 
secundários. Titanita associa-se ao opaco.    
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo lítico andesítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-132 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a marrom com manchas avermelhadas e esbranquiçadas, mostra textura 
microporfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos e carbonato. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-10% 
Plagioclásio-15% 
Kfeldspato-10% 
Felsita-15% 
Carbonato-20% 

 

Opaco-15%  
Sericita-05%  
Clorita-10%  
Apatita-TR  
  
  
  
  

 
Observações 
Raros micro cristais e fragmentos de 1,0 a 3,0mm de tamanho, de plagioclásio e kfeldspato 
estão imersos em matriz felsítica, quartzo feldspática, muito rica em mineral opaco, 
parcialmente oxidado, carbonato irregularmente distribuído, agregados lamelares e micro 
lamelares de clorita e finíssimas palhetas de sericita. Microestruturas arredondadas ou 
alongadas do material felsítico são provavelmente púmices finamente cristalizados. Mineral 
opaco é abundante em microcristais ou agregados de cristais xenomórficos, está alterado, 
libera hidróxido de ferro vermelho. Apatita ocorre em prismas ou em secções basais 
hexagonais, está em geral associada ao opaco. Clorita, sericita e carbonato resultam de 
importante processo de alteração hidrotermal. Amígdalas estão preenchidas por quartzo, 
carbonato e clorita. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo cinerítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-133 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado, mostra textura porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-55% 
Sericita-30% 
Feldspato-10%? 
Opaco-05% 

 

Zircão-tr  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha alterada, impregnada por hidróxido de ferro vermelho e intensa sericitização. 
Microfenocristais de quartzo preservados são euédricos a anédricos, variam entre 1,0mm e 
3mm, mostram golfos de corrosão. Fragmentos são de rocha quartzo feldspática fina, total a 
parcialmente sericitizada, atingem 1,3cm. A matriz muito fina constitui-se de palhetas de 
sericita entremeadas a quartzo e feldspatos(?) micro a criptocristalinos. Mineral opaco ocorre 
em agregados de cristais xenomórficos, está muito alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. 
Zircão euédrico a anédrico está associado ao opaco.  
 
 
O elevado grau de alteração não permite classificação segura. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Vulcanoclástica (lápili tufo?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-135B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura, mostra textura afanítica e estrutura laminada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-15% 
Clorita-25% 
Carbonato-20% 
Plagioclásio-03% 

 

Kfeldspato-03%  
Material vítreo-05%  
Opaco-05%  
Sericita-04%  
Fragmentos de rocha-10% 
Sílica cripto a microcristalina-10% 

 

Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha vulcanoclástica constituída por fragmentos de rochas e de minerais imersos em matriz 
muito fina formada dominantemente por sílica criptocristalina fibro radial a microcristalina, 
agregados lamelares de clorita, finíssimas palhetas de sericita e agregados de carbonato.   
Fragmentos sub milimétricos são de rocha vulcanogênica, quartzo feldspática, púmices, 
“shards”, vidro, quartzo, plagioclásio, kfeldspato. Feldspatos estão geminados e parcialmente 
sericitizados. Fragmentos de quartzo mostram golfos de corrosão. Mineral opaco ocorre em 
cristais idiomórficos a xenomórficos dispersos, zircão é anedral. Clorita, sericita e carbonato 
rersultam de intenso processo de alteração hidrotermal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Ignimbrito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-137 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a marrom, mostra textura microporfirítica com matriz fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e carbonato. Reage ao HCL 1:5 
 
Mineralogia / Composição  

Carbonato-37% 
Sílica cripto a microcristalina-20% 
Quartzo-15% 
Plagioclásio-15% 

 

Clorita-05%  
Sericita-05%  
Epidoto-01%  
Opaco-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Titanita-tr  
  

 
Observações 
Rocha vulcânica transformada por processo de alteração hidrotermal com intensa 
carbonatização, silicificação, cloritização e sericitização. Mostra textura microglomeroporfirítica 
com matriz afanítica. Microfenocristais preservados são de plagioclásio, ocorrem tabulares a 
prismático tabulares, variando entre 1,0mm a 3,0 mm, euédricos, agregados,  geminados 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente saussuritizados. 
Agregados de carbonato mascaram parcial a totalmente a matriz original, formada por 
micrólitos ripiformes de plagioclásio, felsita e quartzo microcristalino. Sílica criptocristalina a 
microcristalina, fibro radial forma agregados lenticularizados, paralelamente dispostos, 
entremeados ao carbonato e à matriz remanescente, forma ainda auréolas nos cristais maiores 
de carbonato e em agregados lamelares de clorita. Sericita em finas palhetas e epidoto 
granular são os demais produtos de alteração.   Mineral opaco ocorre em trilhas ou em 
agregados microcristalinos. Zircão euédrico a anédrico, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais são os demais acessórios presentes.    
Lentes achatadas de sílica (púmices?) e algumas estruturas do tipo “shards” sugerem tratar-se 
de rocha tufácea. Os microfenocristais e micrólitos de plagioclásio sugerem composição 
andesítica.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo andesítico com forte alteração hidrotermal 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-140 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado com níveis sub centimétricos claros, mostra textura granular fina e 
estrutura laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-55% 
Plagioclásio-10% 
Kfeldspato-05% 
Sericita-10% 

 

Epidoto-05%  
Carbonato-01%  
Opaco-03% 
Fragmentos de rochas-10% 

 

Turmalina-tr  
Zircão-tr  
Clorita-01%  
  
  

 
Observações 
Arenito fino, mostrando textura granular e estrutura laminada. Constitui-se dominantemente de 
quartzo, feldspatos, sericita, epidoto e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos 
angulosos, mal selecionados. Predomina em bandas de granulação mais fina intercaladas com 
bandas de granulação mais grosseira. Plagioclásio e kfeldspato são tabulares, estão 
geminados, ocorrem intersticiais ao quartzo, são mais abundantes nos níveis de granulação 
mais fina.  A sericita aparece em finas palhetas em geral concentrada nos níveis com textura 
mais grossa, forma agregados arredondados, possivelmente substituindo feldspatos pré 
existentes, associa-se a agregados granulares de epidoto.   A clorita forma agregados 
lamelares dispersos. Fragmentos são de rocha vulcânica quartzo feldsdpática muito fina. 
Opaco em cristais xenomórficos, turmalina em prismas, zircão em grãos ou cristais euédricos 
são acessórios. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico, feldspático com contribuição vulcânica 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-141 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosada com manchas bege e pretas, brilhantes, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-43% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 
Hornblenda-01% 

 

Clorita-03%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-03%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Fluorita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular/hipidiomórfica, média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo 
com biotita subordinada. O kfeldspato ocorre em cristais tabulares, xenomórficos de até 7,0mm 
de tamanho, são pertíticos e mostram as geminações carlsbad e polissintética cruzada. 
Plagioclásio e quartzo são intersticiais ao kfeldspato, variam entre 1,0 e 3,0mm. O plagioclásio 
é prismático tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad e albita periclínio, zonado, mostra saussuritização parcial e seletiva, mais 
evidente no núcleo mais cálcico dos cristais. O quartzo é xenomórfico. Biotita marrom a parda é 
lamelar, está parcialmente cloritizada. A hornblenda é verde, ocorre em raros cristais 
associados à biotita. Clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco 
em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, zircão euédrico, zonado, allanita metamictizada e fluorita inclusa em biotita 
são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-143 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado com manchas escuras, mostra textura microporfirítica com matriz 
afanítica. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-35% 
Quartzo-25% 
Felsita-15% 

 

Sílica cripto a microcristalina-15%  
Opaco-02%  
Fragmentos de rochas-08% 
Biotita-tr 

 

Muscovita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Tufo fortemente sericitizado, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica muito fina a 
criptocristalina e estrutura de fluxo descontínuo. Fragmentos de microfenocristais <1,0mm de 
quartzo, de feldspatos sericitizados e de rochas, até 4,0mm (tufo cinerítico e de cristais, rocha 
quartzosa sericitizada, vulcânica microporfirítica), “shards” e púmices, silicificados ou 
sericitizados estão imersos em matriz constituída por felsita e sílica cripto a microcristalina. 
Biotita ocorre em raras lamelas parcial a totalmente cloritizadas. Mineral opaco em cristais 
xenomórficos está parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho. Zircão aparece em 
cristais euédricos, zonados. Micro fraturas são preenchidas por quartzo. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo lítico sericitizado 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-146 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas, avermelhadas e verdes, mostra textura 
porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, clorita, fragmentos de rochas e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-10% 
Plagioclásio-15% 
Kfeldspato-30% 
Hornblenda-05% 

 

Clorita-10%  
Epidoto-06%  
Carbonato-05%  
Sericita-03%  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Biotita-tr 
Sílica criptocristalina-10% 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição quartzo sienítica, muito alterada, mostra textura porfirítica 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Fenocristais e microfenocristais que variam entre 1,0 e 
10,0mm de tamanho são de kfeldspato, plagioclásio e hornblenda. Os de kfeldspato são 
pertíticos, tabulares, xenomórficos. O plagioclásio é tabular, idiomórfico a xenomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. Microfenocristais de 
hornblenda são verdes, tabulares, estão parcialmente substituídos por clorita e carbonato. A 
matriz é essencialmente quartzo feldspática, formada por micrólitos dendríticos de 
quartzo/sílica criptocristalina e micro cristais de feldspatos. Clorita, carbonato, epidoto, sericita 
são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita, em geral 
bordejando o opaco, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais , zircão sub 
euédrico e biotita lamelar ocorrem como acessórios.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito porfirítico/microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-147 
 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhado com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-15% 
Clorita-05% 

 

Sericita-03%  
Biotita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Allanita-tr  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura microporfirítica a porfirítica com 
matriz microgranular. Pórfiros/micropórfiros são de kfeldspato, plagioclásio e raro quartzo, 
variam entre 1,0 e 7,0mm de tamanho. O kfeldspato é tabular, idiomórfico a xenomórfico, 
pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático 
tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad 
e albita periclínio, mostra-se zonado e parcialmente sericitizado. Bordos de plagioclásio em 
kfeldspato e de kfeldspato em plagioclásio – texturas rapakivi/anti rapakivi – são observadas. 
Micropórfiros de quartzo são xenomórficos. A matriz é essencialmente granofírica com 
intercrescimentos gráficos entre kfeldspato e quartzo e pertíticos entre os feldspatos. Biotita 
lamelar é rara, está quase totalmente cloritizada.  Clorita e sericita são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, allanita sub idiomórfica, apatita em 
prismas ou secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo monzonito granofírico microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-148 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhado com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz granular média e estrutura macia. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-41% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-15% 
Biotita-01% 

 

Clorita-05%  
Sericita-03%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Zircão-TR  
Apatita-TR 
Fluorita-TR 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular fina a grossa com 
cristais variando entre 1,0 e 7,0mm de tamanho. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo com biotita subordinada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre 
em cristais tabulares, xenomórficos a sub idiomórficos, pertíticos, mostra as geminações 
carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, está 
zonado e parcial e seletivamente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial 
aos feldspatos. Biotita é verde , lamelar, está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita, 
epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos a idiomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, fluorita, em 
geral associada à clorita e zircão euédrico a sub euédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes.    
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-150 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escura, mostra textura afanítica e estrutura orientada e bandada. Constitui-se 
macroscopicamente de mineral máfico (clorita?) e carbonato, reage ao HCL diluído (1:5) 
 
Mineralogia / Composição  

  
Carbonato-55%  
Opaco-03%  
Sericita-10%  
Clorita?20% 
Quartzo-10% 

 

Plagioclásio-tr  
Kfeldspato-tr  
Sílica cripto a microcristalina-02%  
  

 
Observações 
Rocha extremamente fina, feições e mineralogia originais totalmente obliteradas por forte 
alteração hidrotermal. Mostra orientação descontínua, sugerindo estrutura de fluxo. 
Fragmentos sub milimétricos de quartzo, plagioclásio e kfeldspato estão envolvidos por matriz 
afanítica constituída por finas palhetas de sericita e clorita (?) microcristalinas. Quartzo e sílica 
cripto a microcristalina fibro radial ocorrem ainda em vênulas e lentes. Carbonato ocorre em 
cristais romboédricos agregados ou dispersos e mineral opaco idiomórfico a xenomórfico, 
irregularmente distribuído, em agregados ou em trilhas. Carbonato aparece ainda em bandas 
sub centimétricas, obliterando e envolvendo os demais constituintes da rocha.   
 
O grau de alteração hidrotermal não permite uma classificação segura. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito (tufo máfico?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-151 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas esbranquiçadas e verdes, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, clorita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-25% 
Kfeldspato-36% 
Quartzo-20% 
Biotita-03% 

 

Clorita-04%  
Sericita-02%  
Epidoto-04%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita—02% 
Apatita-tr 

 

Zircão-tr  
Allanita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo com biotita 
subordinada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais pertíticos, tabulares, 
xenomórficos a sub idiomórficos, variando entre 2,0 e 8,0mm de tamanho, mostra a geminação 
polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, zonado, parcial e seletivamente 
saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais, 
de aproximadamente 1,0mm, imbricados entre sí, com extinção ondulante. A biotita é parda a 
marrom, forma agregados lamelares, está parcialmente substituída por clorita e titanita. Clorita, 
sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco, titanita e allanita  
em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão 
euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-152A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura afanítica e estrutura laminada? Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, clorita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-25% 
Clorita-20% 
Sericita-10% 
Sílica cripto a microcristalina-35% 

 

Opaco-05%  
Feldspato-05%  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha totalmente transaformada por forte processo de alteração hidrotermal, mostra intensas 
silicificação, cloritização e sericitização. Agregados microgranulares de quartzo e sílica cripto a 
microcristalina fibro radial estão entremeados por agregados lamelares de clorita e de palhetas 
de sericita. Feldspatos em microcristais turvos ocorrem intersticiais ao quartzo. Aglomerados de 
palhetas de sericita são provavelmente pseudomorfos de feldspatos. Mineral opaco em cristais 
idiomórficos a xenomórficos está parcialmente oxidado. Hidróxido de ferro vermelho e quartzo  
preenchem micro fraturas.  
Estruturas lenticularizadas, arredondadas e alongadas, em geral silicificadas ou também 
preenchidas por clorita e sericita remetem a púmices e/ou amígdalas. 
 
A análise química apresenta 92,9% de SiO2 e <0,1% de MgO, incompatível com o percentual 
de 20% clorita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito (tufo?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-152B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas avermelhadas, mostra textura inequigranular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-33% 
Quartzo-25% 
Biotita-tr 

 

Muscovita-03%  
Epidoto-04%  
Sericita-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inegranular média e estrutura maciça, 
recortada por microfraturas preenchidas por sericita e opaco. Constitui-se dominantemente de 
plagioclásio, kfeldspato e quartzo, variando entre 1,0 e 6,0mm de tamanho. O plagioclásio é 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio, zonado e parcial e seletivamente sericitizado. O kfeldspato é 
tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais, imbricados entre sí, com extinção 
ondulante, intersticiais aos feldspatos. Clorita e muscovita em agregados lamelares, substituem 
quase totalmente a biotita.  Epidoto em agregados granulares ocorre associado aos minerais 
micáceos. Epidoto, sericita, muscovita, clorita e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e zircão anédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-152C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro, mostra textura afanítica e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33% 
Clorita-15% 
Hornblenda-10% 
Tremolita/actinolita-10% 

 

Epidoto-06%  
Sericita-05%  
Carbonato-03%  
Opaco-06%  
Titanita-03%  
Apatita-02%  
Quartzo-05%  
Kfeldspato-02%  

 
Observações 
Diabásio muito alterado, mostra textura sub ofítica remanescente e estrutura maciça. Constitui-
se dominantemente de plagioclásio, clorita, hornblenda, tremolita/actinolita e epidoto. O 
plagioclásio é ripiforme, euédrico, está geminado segundo as leis da albita e albita calrsbad, 
mostra-se parcial a totalmente saussuritizado e coberto por palhetas de sericita, epidoto 
microgranular e carbonato. A hornblenda é verde, prismático tabular. Clorita ocorre em 
agregados lamelares e tremolita/actinolita em feixes de prismas aciculares a prismáticos, 
prrenche microfraturas. Clorita, trtemolita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos em geral bordejados por titanita, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais são acessórios. Quartzo é intersticial ao 
feldspato, ocorre ainda em intercrescimento gráfico com o kfeldspato. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Diabásio parcialmente alterado 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-154 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz granular fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-30% 
Biotita-01% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Sericita-03%  
Opaco-03%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular fina e estrutura 
maciça. Pórfiros de até 1,0cm de tamanho são de plagioclásio, ocorrem prismático tabulares, 
idiomórficos, estão geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad. A matriz é 
constituída por plagioclásio, kfeldspato e quartzo em cristais que variam entre 1,0 e 2,0mm. O 
plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico, está geminado e como nos pórfiros, mostra-se 
parcial e seletivamente saussuritizado e coberto por uma mistura de epidoto microgranular e 
palhetas de sericita. O kfeldspato é xenomórfico, pertítico. O quartzo ocorre em cristais 
xenomórficos, intersticiais aos feldspatos. Biotita verde a parda em agregados lamelares, está 
quase totalmente cloritizada. Clorita, epidoto e sericita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita em geral associada ao opaco ou à clorita, apatita em 
prismas e zircão anédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-155 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro com manchas pretas, mostra textura intergranular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-44% 
Clinopiroxênio-20% 
Ortopiroxênio-10% 
Hornblenda-05% 

 

Biotita-05%  
Quartzo-03%  
Kfeldspato-03%  
Clorita-02%  
Sericita-02%  
Opaco-05%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Diabásio mostrando textura sub ofítica e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de 
plagioclásio, clinopiroxênio e ortopiroxênio. O plagioclásio é ripiforme, está geminado segundo 
as leis da albita e albita carlsbad, forma agregados entremeados por piroxênio. O clinopiroxênio 
é tabular, xenomórfico, o ortopiroxênio é prismático tabular, subidiomórfico, está parcialmente 
substituído por hornblenda verde, prismático tabular. A biotita é marrom avermelhada, lamelar, 
mostra cloritização incipiente. Quartzo é intersticial ao plagioclásio, ocorre ainda em 
intercrescimento gráfico com o kfeldspato. Clorita e sericita são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica, apatita em finos prismas 
ou em secções basais hexagonais e zircão em grãos arredondados são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Diabásio 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-157A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas levemente rosadas, verdes escuras e pretas, mostra textura 
inegranular média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-38% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-20% 
Hornblenda-03% 

 

Biotita-02%  
Clorita-05%  
Sericita-02%  
Epidoto-04%  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-03%  
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo e kfeldspato com hornblenda e 
biotita subordinadas. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares de 
até 5,0mm, sub idiomórficos a xenomórficos, geminados segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizados e cobertos por uma mistura de epidoto 
microgranular, palhetas de sericita e raro carbonato. Epidoto ocorre ainda em cristais 
granulares, associados aos máficos e à allanita. kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, 
atinge 7,0mm de tamanho, mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo ocorre em 
cristais xenomórficos, intersticiais aos feldspatos, forma mosaicos com imbricamento e extinção 
ondulante. Biotita verde a parda em agregados lamelares, está quase totalmente cloritizada, 
associa-se à hornblenda verde, tabular. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a xenomórfica, 
allanita idiomórfica, parcialmente metamictizada, apatita em prismas, secções basais 
hexagonais e grãos ovais e zircão euédrico zonado são os minerais acessórios presentes  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granodiorito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:Gr-161 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosada com manchas esbranquiçadas, verdes escuras e pretas, 
mostra textura inequigranular, média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-10% 
Biotita-05% 

 

Hornblenda-04%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Titanita-03%  
Opaco-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo com biotita 
e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais 
tabulares, xenomórficos, pertíticos, variando entre 2,0 e 12mm de tamanho, mostra as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a 
xenomórfico, varia entre 2,0 e 6,0mm, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad 
e albita periclínio, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, 
ocorre intersticial aos felsdspatos. A biotita é verde, forma agregados lamelares. A hornblenda 
é verde, prismático tabular. Sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Titanita 
em cristais idiomórficos a xenomórficos, opaco xenomórfico, apatita em prismas e zircão 
euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-162 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro, esverdeado, com pontos brilhantes, mostra textura muito fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, hornblenda, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-35% 
Hornblenda-35% 
Clinopiroxênio-05% 
Biotita-10% 

 

Epidoto-03%  
Sericita-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Quartzo-03%  

 
Observações 
Diabásio mostrando textura intergranular fina a sub ofítica e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, hornblenda e biotita com clinopiroxênio subordinado. O 
plagioclásio é ripiforme, euédrico, ripas iguais ou inferiores a 1,0mm, mostra-se geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. Está zonado, parcial e 
seletivamente saussuritizado, mais intensamente no núcleo mais cálcico dos cristais. A 
hornblenda é verde a marrom, prismático tabular, inclui e substitui quase totalmente 
clinopiroxênio. A biotita é lamelar, parda a marrom esverdeada, inclui titanita em seus planos 
de clivagem. Quartzo é xenomórfico, intersticial ao feldspato. Epidoto microgranular, sericita em 
palhetas e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
titanita associada à biotita ou nos bordos do opaco, apatita em finos prismas e zircão sub 
euédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda diabásio 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-163 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom a avermelhada com machas esbranquiçadas e verdes escuras, mostra textura 
granular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-60% 
Plagioclásio-10% 
Quartzo-20% 
Biotita-03% 

 

Clorita-02%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Fluorita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, pertíticos de até 10mm de tamanho, mostra 
as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizado, varia entre 1,0 e 6,0mm de tamanho. O quartzo é xenomórfico, 
intersticial aos feldspatos, varia entre 1,0 e 4mm. A biotita é marrom a parda, forma agregados 
lamelares, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, associa-se à titanita. Fluorita está 
associada à clorita e à biotita, aparece ainda em microfraturas nos feldspatos. Apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os demais 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-166 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro, esverdeado com manchas amareladas, mostra textura muito fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de sericita, clorita e quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-45% 
Clorita-25% 
Quartzo-15% 
Opaco-15% 

 

Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Provável rocha básica (diabásio), fortemente transformada por processo de alteração 
hidrotermal, resultando em intensas sericitização, cloritização e enriquecimento em mineral 
opaco ferruginoso. A sericita ocorre em agregados ripiformes, pseudomorfos de plagioclásio 
em textura sub ofítica reliquiar. Clorita em agregados lamelares e mineral opaco em agregados 
de fragmentos de cristais envolvem os pseudomorfos e representam substituição completa de 
minerais máficos da rocha original.  Quartzo em cristais xenomórficos é intersticial. Apatita 
ocorre em fragmentos de prismas e zircão em raros e minúsculos cristais anédricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito (diabásio alterado) 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-167 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza avermelhado, mostra textura granular muito fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-84% 
Sericita-10% 
Opaco-03% 
Zircão-tr 

 

Fragmentos de rocha-03%  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha constituída essencialmente por quartzo com sericita subordinada. O quartzo ocorre em 
grãos <0,3mm, sub arredondados a angulosos, mal selecionados. A sericita forma agregados 
de finas palhetas, intersticiais aos grãos de quartzo. Mineral opaco ocorre em cristais 
xenomórficos ou em material muito fino, pulverulento, nos bordos dos grãos de quartzo ou 
preenchendo microfraturas, está parcialmente oxidado e libera hidróxido de ferro vermelho. O 
zircão aparece em cristais euédricos, sub euédricos a arredondados, zonados. Fragmentos sub 
arredondados são de rocha essencialmente quartzosa, muito fina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito impuro 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-168A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas rosadas e verdes, mostra textura microporfirítica 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, clorita e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-23% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Felsita-10% 

 

Clorita-10%  
Carbonato-06  
Sericita-03%  
Sílica criptocristalina-03%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Titanita-tr  
Opaco-05%  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica muito alterada, impregnada por hidróxido de 
ferro e enriquecida em clorita, carbonato, sílica cripto a microcristalina por forte processo de 
alteração hidrotermal. Mostra textura microporfirítica com matriz afanítica, micro a 
criptocristalina e estrutura maciça. Micropórfiros e fragmentos de kfeldspato e de plagioclásio 
variam entre1,0 e 6,0 mm. O kfeldspato é pertítico. O plagioclásio está geminado segundo as 
leis da albita e albita carlsbad. Carbonato, sericita e clorita substituem parcialmente os 
feldspatos. A matriz é uma mistura quartzo feldspática felsítica a microgranofírica, cloritizada e 
impregnada por hidróxido de ferro vermelho. O quartzo ocorre ainda em vênulas/amígdalas e 
microfraturas, associado à clorita, carbonato e sílica criptocristalina. Mineral opaco ocorre em 
agregados, está muito alterado, associa-se à titanita. Apatita em prismas e zircão sub euédrico 
a anédrico são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Microgranito granofírico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-169 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a levemente avermelhado, mostra textura granular fina e estrutura 
orientada/laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-91% 
Sericita-05% 
Opaco-02% 
Zircão-tr 

 

Fragmentos de rochas-02%  
  
  
  
  
 
 

 

  
  

 
Observações 
Arenito semelhante ao da amostra GR-167, anteriormente analisado. Mostra leitos de 
granulação mais grossa intercalados em estratos de granulação muito fina. Constitui-se 
essencialmente de quartzo e sericita subordinada. Grãos de quartzo variam de sub milimétricos 
a 1,0mm, são mal selecionados, sub arredondados a angulosos, mostram recristalização 
incipiente. A sericita forma agregados de finas palhetas intersticiais ao quartzo. Fragmentos 
sub arredondados são de rocha essencialmente quartzosa, muito mais fina. Mineral opaco 
ocorre em cristais idiomórficos a xenomórficos ou em impregnações nos bordos dos grãos de 
quartzo, está parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho. Zircão aparece em 
grãos ovais, sub arredondados ou em cristais euédricos, zonados. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 (Meta?) arenito impuro 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-170 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com trilhas pretas de magnetita, mostra textura muito fina e estrutura 
orientada/laminada. Constitui-se macroscopicamente de sericita, quartzo, além da magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-57% 
Magnetita-08% 
Clorita-15% 
Quartzo-15% 

 

Biotita-03%  
Turmalina-tr  
Zircão-tr  
Titanita-02%  
  
  
  
  

 
Observações 
Textura extremamente fina e estrutura laminada. Feições primárias totalmente obliteradas por 
cristalização de sericita, clorita, quartzo, biotita e magnetita. Sericita ocorre em agregados de 
finíssimas palhetas associadas â lamelas de clorita e entremeadas por minúsculos cristais de 
quartzo. A biotita é verde, ocorre em agregados lamelares em geral associados à magnetita. A 
magnetitia ocorre em trilhas de cristais idiomórficos a xenomórficos. Turmalina em grãos sub 
arredondados ou em prismas e zircão sub euédrico são acessórios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo cinerítico alterado 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-172 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro com manchas claras e avermelhadas, mostra textura afanítica  e estrutura 
orientada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, sericita e óxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Sílica cripto a microcristalina-05% 

 

Sericita-05%  
Epidoto-03%  
Carbonato-05%  
Felsita-10%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Clorita-03%  
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-03% 

 

 
Observações 
Fragmentos em geral angulosos, de rochas, kfeldspato, plagioclásio e quartzo, variam entre 
>0,1mm e 2,0mm, ocorrem em estratos paralelamente dispostos e envolvidos por matriz 
afanítica. Fragmentos de rochas são de material quartzo feldspático, microgranular a afanítico, 
alguns mostrando textura traquítica. Os de kfeldspato são pertíticos e mostram a geminação 
polissintética cruzada. Os fragmentos de plagioclásio são tabulares, estão geminados segundo 
as leis da albita e albita carlsbad, enquanto os de quartzo ocorrem sub arredondados.  A matriz 
é afanítica, criptocristalina, felsítica, está parcialmente sericitizada. Clorita, sericita, epidoto e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Shards e material vítreo parcialmente 
devitrificado são observados. Mineral opaco em cristais xenomórficos ou em agregados 
pulverulentos associa-se à titanita. Zircão ocorre em cristais anédricos. Sílica cripto a 
microcristalina preenche vênulas e microfraturas.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Ignimbrito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-174 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com intercalações sub milimétricas avermelhadas, mostra textura granular 
fina e estrutura laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e hidróxido de 
ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-68% 
Sericita-10% 
Fragmentos de rochas-15% 
Opaco-02% 

 

Feldspato-05%  
Zircão-tr  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito muito fino, mostra estrutura finamente laminada. Constitui-se dominantemente por 
quartzo, sericita e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos angulosos, mal 
selecionados, variando entre 0,1 e 0,3mm. A sericita forma agregados de finas palhetas 
intersticiais aos grãos de quartzo. Fragmentos também de granulação muito fina, são de rocha 
essencialmente quartzosa, quartzo feldspática fina e microcristalina. Feldspatos alterados 
ocorrem intersticiais ao quartzo e aos agregados de sericita. Zircão aparece em cristais 
anédricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Arenito lítico com contribuição vulcânica 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-176 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza ,levemente rosada com manchas verdes escuras a pretas, mostra textura 
granoblástica média a grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-40% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-25% 
Biotita-03% 

 

Hornblenda-02%  
Epidoto-04%  
Clorita-04%  
Sericita-02%  
Carbonato-01%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular/granoblástica média a 
grossa e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, 
com biotita e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, varia 
entre 1,0 e 9,0mm de tamanho, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
plagioclásio é tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita carlsbad, varia entre 1,0 e 5,0mm, mostra lamelas de geminação arqueadas e 
deformadas. O quartzo ocorre intersticial aos feldspatos, está recristalizado, envolve 
fragmentos dos feldspatos, mostra imbricamento entre os cristais e extinção ondulante. A 
biotita é verde, forma agregados lamelares sub orientados e estirados, está associada à 
hornblenda prismático tabular, verde, e ao epidoto em agregados granulares, mostra-se 
parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos em geral associado à titanita, allanita idiomórfica a 
xenomórfica, parcialmente metamictizada, apatita em prismas ou em grãos ovais, zircão 
euédrico a anédrico, zonado e fluorita associada à biotita são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 (Meta) sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-177A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a levemente rosado com manchas verdes a pretas, mostra textura inequigranular 
fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-25% 
Biotita-05% 

 

Clorita-04%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz granular fina e estrutura 
maciça. Pórfiros de até 1cm são de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato é pertítico, 
tabular, xenomórfico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, zonado, parcial e seletivamente saussuritizado, mais intensamente no núcleo mais 
cálcico dos cristais. Um pórfiro prismático tabular mostra bordos de kfeldspato em típica textura 
anti rapakivi. Pórfiros  de quartzo são xenomórficos, poiquilíticos, incluem feldspatos da matriz. 
A matriz é granular, quartzo feldspática fina. Biotita parda a marrom esverdeada forma 
agregados lamelares, está parcialmente cloritizada e associa-se a epidoto granular e ao 
mineral opaco. Clorita, sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos em geral associado aos máficos, à titanita e à allanita metamictizada, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão em cristais euédricos, zonados 
são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-178 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas róseas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Quartzo-35% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-04% 

 

Clorita-03%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Fluorita-01%  
Zircão-tr  
Carbonato-01%  
  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica, mostra textura porfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Fenocristais são de quartzo e de kfeldspato, variam entre 2,0 
a 9,0mm de tamanho. Os de quartzo são euédricos a anédricos, arredondados, mostram golfos 
de corrosão. Fenocristais de kfeldspato são pertíticos, anédricos a sub euédricos. A matriz 
quartzo feldspática varia de microgranular felsítica a granular muito fina, granofírica. Biotita 
verde ocorre em agregados lamelares, está em parte cloritizada. Plagioclásio forma 
intercrescimento com o kfeldspato, em geral nos bordos dos fenocristais. Clorita, sericita e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos 
ocorrem associados. Fluorita é intersticial aos agregados quartzo feldspáticos na matriz. Zircão 
ocorre euédrico a anédrico, zonado.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Microgranito porfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-180 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, hornblenda, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36% 
Quartzo-30% 
Hornblenda-05% 
Plagioclásio-15% 

 

Biotita-02%  
Clinopiroxênio-03%  
Clorita-02%  
Sericita-01%  
Carbonato-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Allanita-tr 
Fluorita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica, muito semelhante a amostra GR-178, anteriormente analisada. Mostra 
composição granítica, textura microporfirítica e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente 
de kfeldspato, quartzo e plagioclásio, com hornblenda, clinopiroxênio e biotita subordinados. 
Microfenocristais são de kfeldspato, quartzo,  plagioclásio e hornblenda/clinopiroxênio. Variam 
entre ,1,0 e 4,0mm. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico a subidiomórfico, mostra 
ainda intercrescimento gráfico com o quartzo. O quartzo é euédrico a anédrico, sub 
arredondado, exibe golfos de corrosão. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está 
parcialmente alterado e manteado por kfeldspato em textura anti rapakivi. A hornblenda é 
verde, tabular, envolve remanescentes de clinopiroxênio. A matriz é quartzo feldspática, 
microgranular. Hornblenda verde ocorre em cristais sub milimétricos. Biotita  marrom 
avermelhada forma agregados lamelares, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, em geral 
envolvidos por titanita, allanita xenomórfica, metamictizada, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, fluorita intersticial aos cristais de quartzo e feldspatos da matriz e zircão 
euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Clinopiroxênio-hornblenda granito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR_183 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinza e verdes, mostra textura microporfirítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, hornblenda, clorita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-34% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-15% 
Clorita-05% 

 

Hornblenda-02%  
Biotita-tr 
Clinopiroxênio-01% 

 

Carbonato-03%  
Sericita-03%  
Opaco-03% 
Titanita-02% 

 

Fluorita-02% 
Allanita-tr 

 

Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra GR-180. Apresenta-se 
mais alterada com processo de alteração hidrotermal mais avançado. Clorita substitui 
parcialmente a hornblenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-184 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinza e verdes escuras, mostra textura 
microporfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, clorita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfelddspato-35% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-15% 
Clinopiroxênio-04% 

 

Hornblenda-03%  
Clorita-05% 
Biotita-tr 

 

Sericita-02%  
Epidoto-tr  
Carbonato-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Allanita-tr 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha muito semelhante as amostras GR-180 e GR-183, anteriormente analisadas. 
Micropórfiros de até 5,0mm de tamanho de kfeldspato podem ser poiquilíticos com inclusões de 
clinopiroxênio/hornblenda e opaco. Alguns dos micropórfiros de plagioclásio estão manteados 
por kf pertítico em textura anti rapakivi. Clinopiroxênio ocorre parcialmente substituído por 
hornblenda. Clorita substitui quase totalmente a biotita e parcialmente a hornblenda. A matriz 
quartzo feldspática é microgranofírica. Como nas amostras anteriores a coloração avermelhada 
dos feldspatos, principalmente do kf resulta de alteração de microinclusões de mineral 
ferruginoso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda clinopiroxênio granito microporfirítico/microgranofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-185 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes e pretas, mostra textura fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-46% 
Quartzo-35% 
Plagioclásio-05% 
Clorita-05% 

 

Sericita-03%  
Biotita-01%  
Opaco-04%  
Carbonato-01%  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica, granofírica de composição álcali feldspato granítica, mostra textura 
microporfirítica em estrutura maciça. Micropórfiros que variam entre 1,0 e 4,0mm são de 
quartzo e de kfeldspato. O quartzo é sub euédrico a anédrico, arredondado, mostra golfos de 
corrosão. O kfeldspato é pertítico, tabular xenomórfico a sub idiomórfico, está impregnado por 
hidróxido de ferro vermelho resultante de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. A 
matriz é essencialmente quartzo feldspática, granofírica, com intercrescimentos pertíticos entre 
os feldspatos e gráfico com o quartzo. Clorita e sericita ocorrem em agregados de lamelas e 
palhetas como produtos de alteração hidrotermal. A clorita em alguns agregados parece ser 
pseudomorfos, produto de substituição de anfibólio pré existente. Mineral opaco está muito 
alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Zircão ocorre em cristais euédricos a sub 
euédricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Álcali feldspato granito microporfirítico granofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-186B 
 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas avermelhadas, mostra textura muito fina e estrutura de fluxo, com 
vesículas sub a milimétricas. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e hoidróxido 
de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Sílica cripto a microcristalina-46% 
Sericita-10% 
Quartzo-15% 
Felsita-15% 

 

Material vítreo-01%  
Opaco-03%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-10%  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha tufácea muito fina, muito alterada com estrutura de fluxo descontínuo, preservada. 
Constitui-se dominantemente de sílica criptocristalina fibro radial, impregnada por hidróxido de 
ferro vermelho e entremeada por material felsítico e finíssimas palhetas de sericita. Fragmentos 
são de rochas tufácea, quartzo feldspática e essencialmente quartzosa, púmices e de 
microfenocristais de quartzo. Ocorrem achatados, fitados e distribuídos paralelamente ao fluxo. 
Fragmentos de quartzo mostram golfos de corrosão. Shards estão parcialmente devitrificados e 
silicificados. Mineral opaco ocorre alterado, libera hidróxido de ferro vermelho, associa-se a 
zircão em cristais euédricos a anédricos, zonados. Microfraturas perpendiculares ao fluxo estão 
preenchidas por quartzo em mosaicos de minúsculos cristais poligonais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo lítico ignimbrítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-189 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura microporfirítica 
com matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, sericita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-20% 
Sericita-08% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Carbonato-04%  
Muscovita-01%  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica, muito alterada, mostra textura microporfirítica 
com matriz microgranular, granofírica. Micropórfiros sub milimétricos são de kfeldspato e de 
plagioclásio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, pertítico, mostra as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a 
sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de sericita, epidoto e carbonato. A matriz é quartzo 
feldspática, microgranular, microgranofírica. Muscovita em agregados lamelares parece 
substituir totalmente biotita pré-existente. O quartzo ocorre em intercrescimentos com os 
feldspatos e forma mosaicos de cristais poligonais em vênulas. Clorita, sericita, muscovita, 
epidoto e carbonato resultam de processo de alteração hidrotermal. Mineral opaco xenomórfico 
associado à titanita está parcialmente alterado e libera hidróxido de ferro vermelho. Apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico, zonado são os demais minerais 
acessórios presentes. Opaco e epidoto ocorrem ainda preenchendo microfraturas. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Microgranito microgranofírico alterado  
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
NÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-190 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas cinzentas e verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, sericita, 
clorita, hidróxido de ferro e magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-23% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-15% 
Sílica criptocristalina-15% 

 

Sericita-03%  
Clorita-05%  
Carbonato-05%  
Opaco-02%  
Epidoto-1%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-05% 
Material vítreo-05% 
Felsita-05% 

 

 
Observações 
Fragmentos de microfenocristais de kfeldspato pertítico, de plagioclásio, de quartzo, púmices e 
litoclastos estão envolvidos por matriz perlítica, parcialmente devitrificada, associada a sílica 
criptocristalina fibro radial e por material felsítico.  O plagioclásio está parcialmente sericitizado. 
Litoclastos são de rochas vulcanogênicas, quartzo feldspáticas, microcristalinas. Sericita, 
carbonato, clorita, epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco associado à titanita, 
apatita em prismas e zircão anédrico são os minerais acessórios presentes. Quartzo ocorre 
ainda cristalizado em vênulas e microfraturas, forma mosaicos.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo lítico ignimbrítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-191 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com machas avermelhadas e verdes, mostra textura porfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-47% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-05% 

 

Clorita-10%  
Sericita-05%  
Opaco—02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição álcali feldspato granítica, mostra textura porfirítica com 
matriz microgranular a granofírica. Pórfiros são de kfeldspato, de quartzo, raramente de 
plagioclásio. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, mostra a 
geminação carlsbad, varia entre 3,0 e 8,0mm. O quartzo é microporfirítico, de 1,0 a 3,0mm, 
ocorre arredondado, mostra golfos de corrosão. O plagioclásio é prismático tabular, está 
sericitizado, mostra manto de kfeldspato em textura anti rapakivi. A matriz é quartzo feldspática, 
microgranular, nas bordas dos fenocristais é granofírica. Clorita e sericita resultam de forte 
processo de alteração hidrotermal. Opaco em agregados de cristais xenomórficos, associa-se à 
titanita. Zircão euédrico a sub euédrico e apatita em prismas são os demais minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito sub vulcânico porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-195 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas vermelhas, cinzentas e verdes, mostra textura 
porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-05% 
Hornblenda-01% 

 

Clorita-10%  
Carbonato-05%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Fluorita-tr  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição álcali feldspato granítica, mostra textura 
microglomeroporfirítica com matriz microgranofírica.  Micropórfiros de até 6,0mm de tamanho 
são de kfeldspato pertítico, ocorrem tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, por vezes 
aglomerados, mostram a geminação carlsbad. Os de quartzo são arredondados, variam entre 
1,0 e 3,0mm, mostram golfos de corrosão. Microfenocristais de plagioclásio de até 3,0mm, são 
raros, euédricos, estão sericitizados e manteados por kfeldspato pertítico em textura anti 
rapakivi. Hornblenda verde tabular ocorre em raros cristais prismático tabulares, está 
parcialmente cloritizada. A matriz é essencialmente quartzo feldspática, microgranofírica. 
Carbonato, clorita e sericita resultam de forte processo de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, titanita associada ao opaco, zircão euédrico a sub euédrico, zonado, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e fluorita são os minerais acessórios 
presentes. A coloração avermelhada do kfeldspato, tanto da matriz quanto dos fenocristais, 
resulta de alteração de microinclusões de mineral ferruginoso.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Álcali feldspato granito sub vulcânico microporfirítico, microgranofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:GR-197 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas avermelhadas, cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-49% 
Quartzo-25% 
Clorita-15% 
Carbonato-05% 

 

Plagioclásio-02%  
Sericita-01%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Semelhante à amostra GR-195, anteriormente analisada com matriz quartzo feldspática, 
intergranular/granofírica mais grosseira. Mostra processo de cloritização mais avançado. 
Plagioclásio ocorre incluso em pórfiro de kfeldspato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito sub vulcânico microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-198 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom com manchas avermelhadas, cinzentas e verdes, mostra textura porfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
clorita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-15% 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-10% 
Sílica criptocristalina-12% 

 

Felsita-10%  
Hornblenda-03%  
Clorita-05%  
Carbonato-04%  
Sericita-03%  
Clinopiroxênio-tr  
Opaco-04%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Titanita-tr 
Fragmentos de rochas-15% 

 

 
Observações 
Rocha vulcanoclástica constituída por litoclastos, fragmentos de fenocristais e microfenocristais 
de kfeldspato, plagioclásio, quartzo, hornblenda envolvidos por matriz quartzo feldspática, 
microgranular a felsítica. Fragmentos e microfenocristais, angulosos a idiomórficos de 1,0 a 
6,0mm são de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda. O kfeldspato é pertítico, 
idiomórfico a xenomórfico, mostra a geminação baveno. O quartzo é anédrico, arredondado a 
euédrico, mostra golfos de corrosão. O plagioclásio é prismático tabular, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado, mostra-se manteado 
por kfeldspato pertítico, em textura anti rapakivi. Microfenocristais de hornblenda são tabulares 
a prismático tabulares, incluem remanescentes de clinopiroxênio, está parcialmente alterada à 
clorita e carbonato. Biotita marrom a parda ocorre associada à hornblenda. A matriz constitui-
se de sílica criptocristalina fibro radial ou é quartzo feldspática felsítica cripto a microcristalina. 
Litoclastos: 
-Microdiorito de 1,2cm, constituído por plagioclásio ripiforme, hornblenda, biotita e opaco. 
-Vulcânica quartzo feldspática microporfirítica 
-Granito sub vulcânico, microporfirítico, microgranofírico 
-Material vítreo parcialmente devitrificado e substituído por sílica criptocristalina fibro radial. 
Clorita, carbonato e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco com bordos de 
titanita, apatita em prismas e zircão euédrico a anédrico, zonado são acessórios. 
 
 
Rocha 
 
 
 Lápilli tufo lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-201 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura equigranular 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-66% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-3% 
Clorita-04% 

 

Carbonato-03%  
Biotita-tr  
Sericita-02%  
Opaco-01%  
Titanita-tr  
Fluorita-tr  
Zircão-tr  
Muscovita-01%  

 
Observações 
Álcali feldspato granito mostrando textura granular média a grossa estrutura maciça. Constitui-
se essencialmente de kfeldspato e de quartzo. O kfeldspato ocorre pertítico em cristais 
prismáticos a prismático tabulares, de 2,0 a 8,0mm, idiomórficos a sub idiomórficos, em geral 
geminados segundo carlsbad. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais de 2,0 a 
3,0mm, imbricados entre si, intersticiais ao feldspatos. Plagioclásio ocorre em raros cristais 
tabulares, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, nos bordos do kf. Biotita está 
quase totalmente cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, sericita, muscovita e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica a 
xenomórfica, associada ao opaco, zircão anédrico a sub euédrico e fluorita são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Álcali feldspato granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-203 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura inequigranular fina a 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-43% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-20% 
Biotita-02% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-02%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Allanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos a sub idiomórficos, pertíticos. 
O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado. Os feldspatos formam aglomerados de 
cristais de até 5,0mm. Entremeados e esses aglomerados de feldspatos ocorre quartzo em 
cristais de aproximadamente 1,0mm intercrescidos com kf pertítico em arranjos granofíricos. 
Biotita em agregados lamelares, está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita e epidoto 
são produtos de alteração hidrotermal. Mineral opaco em cristais xenomórficos ocorre 
associado à titanita, à apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, ao zircão 
euédrico a anédrico, zonado. Fluorita está associada à clorita. Allanita aparece sub euédrica. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:GR-206 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha alterada de coloração vermelha escura a amarelada. Mostra textura inequigranular fina 
e estrutura laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-90% 
Opaco-05% 
Fragmentos de rochas-05% 
Zircão-tr 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito mal selecionado, constituído essencialmente por quartzo em grãos sub milimétricos a 
em média de 1,0mm, sub arredondados a angulosos distribuídos em acamadamento 
gradacional. Mineral opaco está concentrado em estreitos níveis paralelos aos estratos ou 
aparece irregularmente distribuído entre os grãos de quartzo. Está alterado e libera hidróxido 
de ferro vermelho. Fragmentos são de rocha essencialmente quartzosa associada a opaco, 
ocorrem arredondados. Zircão ocorre em grãos arredondados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Arenito fino com acamadamento gradacional 
 
Petrógrafa 
 MAC     ABR/2017 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-140 No. LABORATÓRIO: GJF-148 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom avermelhado com estrutura maciça e textura microporfirítica. A 
matriz da rocha é muito fina de composição quartzo feldspática. Os fenocristais são de 
feldsapto alcalino, plagioclásio esverdeado e minerais máficos. Também observados 
aglomerados de minerais máficos e plagioclásio que podem ser microenclaves. IM~20%. 
Magnética.  
Rocha classificada no campo como quartzo micromonzonito a micromonzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato Alcalino (50%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Quartzo (14%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (4%): 
 
Opacos (2%): 
 
Titanita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Clorita (2%): 
 
Sericita (1%): 
 
Epidoto (traço): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz granular a micropoiquilitica muito fina. A matriz é 
composta por cristais de quartzo e feldsapto alcalino com formas arredondadas e com feições 
de intercrescimento. Os fenocristais são predominantemente de feldsapto alcalino com formas 
subédricos, golfos de corrosão, microtexturas mirmequíticas, geminação em grade e zonas 
externas repletas de microinclusões de quartzo. Também são observados fenocristais de 
plagioclásio, hornblenda e biotita. Fenocristais de biotita parcial ou totalmente cloritizados. 
Fenocristais de plagiolcásio estão parcialmente saussuritizados, principalmente nas zonas 



 
centrais. Normalmente cristais de mineral opacos e titanita estão associados aos cristais de 
minerais máficos.  
Também são observados aglomerados circulares de cristais de hornblenda, plagioclásio e 
opacos + apatita que são indícios de enclaves parcialmente assimilados.  
Esta rocha também esta afetada por metassomatismo composto por fase microcristalina ocre 
que altera principalmente cristais de feldsapto alcalino. 
 
Rocha 
 Micro quartzomonzonito a quartzosienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-147 No. LABORATÓRIO: GJF-150 
 
 
Características Mesoscópicas 
Não encontrei amostra para descrição macroscópica. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (92%): Predominam fragmentos de quartzo monocristalino mas também são 
observados alguns cristas de quartzo policristalino.  
 
Feldsapto (2%): Cristais totalmente sericitizados  
 
Poros (5%): 
 
Matriz (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (traço): Micrólitos disseminados. 
 
Carbonato (traço): Micrólitos disseminados.  

 
Observações 
Rocha epiclastica com granulometria fina a média (~0,25mm) e bem selecionado composta por 
fragmentos de quartzo e muito subordinadamente feldsapto. Os fragmentos possuem formas 
subarredondadas a subangulares e alta esfericidade. O grau de compactação da rocha e os 
processos de dissolução por pressão provavelmente influenciam nas formas menos 
arredondadas observadas. O cimento da rocha é composto por uma fina película de material 
criptocristalino opaco, provavelmente óxido de ferro e a matriz é praticamente ausente e 
compsota por sílica, talvez resultante da dissolução e precipitação.  
As características desta amostra permitem interpretar que se trata de um sedimento com 
maturidade elevada. 
Cristais de quartzo no geral são turvos e repletos de microinclusões de material opacos e 
inclusões fluídas. 
 
Rocha 
 Quartzo arenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/11/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-152 No. LABORATÓRIO: GJF-151 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom escura com estrutura maciça e textura muito fina quase 
afanítica, pois os contatos entre os cristais (quartzo) são muito difusos. São observados alguns 
cristais de mineral branco, provavelmente fragmentos de rocha ou feldsapto intemperizados. 
Não magnética.  
Rocha classificada no campo como arenito ou tufo.   
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (85%): 
 
Sericita (10%): 
 
Clorita (3%): 
 
Opacos (2%): 
 
Titanita (traço):  

 
Observações 
Rocha com textura granoblástica muito fina (cristais entre 0,1 a 0,4mm) composta 
predominantemente por quartzo com contatos poligonais. Ocupando espações intergranulares 
ocorrem aglomerados de cristais microlíticos de sericita fibrosa e clorita com opacos também 
microlíticos e oxidados associados. Podem ter sido fragmentos de rocha ou uma matriz 
argilosa.  
 
Rocha 
 Quartzito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-162 No. LABORATÓRIO: GJF-154 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom avermelhado, estrutura maciça e textura microporfirítica. Os 
fenocristais possuem dimensões em torno de 1 a 2mm e são de feldsapto (predominantemente 
KF com Plg subordinado) são angulosos e os fenocristais de quartzo no geral são 
arredondados. Também são observados alguns fenocristais de biotita e opacos. A matriz da 
rocha é afanítica, provavelmente de composição quartzo feldspática. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito porfirítico ou pórfiro quartzo feldspático.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz perlítica e esferulítica (36%):  
 
Fenocristais:  
 
Quartzo (20%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (7%): 
 
Biotita (2%): 
 
Opacos (5%): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (traço):  

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica e matriz microcristalina com textura micropoiquilitica composta 
por perlitas bandadas e esferulitos que indicam hidratação e devitrificação de vidro de lava 
riolítica coerente. Os fenocristais estão bem distribuídos pela amostra, possuem dimensões 
muito variadas (entre 0,2 a 2mm) e são de cristais de feldsapto alcalino, quartzo, plagioclásio, 
biotita e opacos. Os fenocristais de quartzo e feldsapto normalmente possuem formas 
prismáticas a subarredondadas com golfos de corrosão.  
As perlitas são compostas por sílica microcristalina fibroradiada e possuem as bordas bem 
definidas por material criptocristalino opaco com coloração ocre. Esta fase metassomática é 
muito pervasiva e altera principalmente os cristais de feldsapto alcalino.  
Sericita é fase metassomática muito subordinada e ocorre como cristais microlíticos alterando 
cristais de feldsapto e disseminada na matriz.  
 
Rocha 
 Riolito porfirítico  
 



 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-166A No. LABORATÓRIO: GJF-156 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração cinza escura esverdeada com estrutura maciça e textura microporfirítica. 
A matriz da rocha é afanítica e os fenocristais são prismas milimétricos de plagioclásio. 
Também são observados fenocristais de minerais máficos. Outra feição da amostra são 
microfraturas preenchidas por epidoto e sulfetos e a presença de sulfetos disseminados 
(aparentemente pirita). Não magnética.  
Rocha classificada no campo como tufo de cristal ou latito/traquito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (45%): 
 
Feldspato Alcalino (10%): 
 
Hornblenda (8%): 
 
Clinopiroxênio (3%): 
 
Biotita (10%): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (4%): 
 
Epidoto (8%): 
 
Tremolita-Actinolita (3%): 
 
Clorita (5%): 
 
Titanita (3%): 
 
Sericita (1%): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura levemente foliada (foliação fluxo magmático), textura microporfirítica e 
intersetal muito fina. Os fenocristais observados são predominantemente de plagioclásio com 
feldspato alcalino subordinado (Difícil distinguir entre os feldspatos, apenas possível quando 
micropertitas, manchas de exsolução e geminação em grade estão presentes) e hornblenda 
(parcial ou totalmente metassomatizada para epidoto e biotita). Também observado alguns 
aglomerados de cristais de clinopiroxênio com epidoto, clorita, opacos e titanita associados, 
bordejado por epidoto criptocristalino. Fica com aparência de uma amigdala. Também 
observados cristais pseudomórficos de clinopiroxênio metassomatizados para tremolita-
actinolita, clorita epidoto.  



 
A matriz da rocha é composta por prismas submilimétricos de plagioclásio com cristais de 
feldsapto alcalino intergranular. Também com arranjo intersetal/intergranular ocorrem 
aglomerados de cristais submilimétricos de biotita, hornblenda intercrescida com hornblenda 
verde azulada parcial ou totalmente metassomatizada para biotita, tremolita-actinolita e 
epidoto. Estas fases de alteração, principalmente epidoto são muito abundantes e ocorrem 
disseminadas pela matriz da rocha. 
Os cristais de feldsapto estão parcialmente saussuritizados. 
Também observado microfraturas preenchidas por epidoto, clorita e opacos.  
 
Rocha 
 Latiandesito ou andesito metassomatizado (ver análise química para melhor classificar esta 
rocha apesar do metassomatismo).  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
Fenocristal de feldspato alcalino com geminação em grade. Os planos de geminação estão 
parcialmente ocupados por sericita e epidoto microcristalino. 

 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-166B No. LABORATÓRIO: GJF-157 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom avermelhado, estrutura maciça e textura porfirítica. A matriz é 
afanítica provavelmente quartzo feldspática e os fenocristais são de feldsapto alcalino, quartzo 
e plagioclásio com dimensões em torno de 0,5cm e com formas prismáticas a 
subarredondadas. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como quartzo pórfiro. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (35%): 
 
Feldsapto Alcalino (28%): 
 
Quartzo (20%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (1%): Minerais pseudomórficos quase completamente cloritizadas e oxidadas. 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (1%): 
 
Titanita (1%): 
 
Clorita (3%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Sericita (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica com matriz microgranular felsítica muito fina composta por 
cristais xenomórficos de quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio por vezes com microtexturas 
de intercrescimento gráfico. Os fenocristais são predominantemente de feldspato alcalino com 
formas subédricas, micropertíticos e com geminações em grade e do tipo Carlsbad. 
Fenocristais de quartzo são subarredondados com bordas embainhadas. Também são 
observados fenocristais de plagioclásio, por vezes conformando texturas glomeroporfiríticas e 
com biotita cloritizada, opacos, apatita e titanita associadas. Podem ser enclaves de rocha 
intermediária parcialmente assimilados.   
 Cristais de plagiolcásio estão saussuritizados.  



 
Cristais de feldspato alcalino (tanto da matriz como os fenocristais) estão muito turvos e 
afetados por metassomatismo composto por fase criptocristalina com coloração ocre.  
Na matriz também são observados cristais submilimétricos de biotita cloritizada e oxidada.  
Microfraturas também estão preenchidas por material ocre e sericita.  
Alguns fenocristais de feldspato alcalino preservam geminação em grade que esta obliterada 
por machas de feldspato alcalino micropertíticos de outra composição. Também observado 
fenocristais de Plg sendo substituídos por KF. Esta rocha foi alterada por processos de 
potassificação. A rocha pode ter tido composição riodacítica.   
 
Rocha 
 Riolito porfirítico a micromonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 
Detalhe de um cristal de plagioclásio com bordas com golfos parcialmente substituído por 
feldsapto alcalino. 

 
 

 



 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-167 No. LABORATÓRIO: GJF-161 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração cinza escura, estrutura finamente foliada e textura afanítica eutaxitica. 
Observando a amostra com a lupa de mesa é possível reconhecer que a rocha é composta por 
quartzo recristalizado e pequenos cristas de mineral alterado com cor branca. Também são 
observados cristais de mineral opaco. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como tufo cinerítico.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (10%): 
 
Fragmentos de Púmice (5%): 
 
Matriz (80%): Matriz felsítica criptocristalina sericitizada.  
 
Opacos (5%): 

 
Observações 
 Rocha com matriz muito fina criptocristalina felsítica composta por sílica, sericita e opacos. 
Também são observados shards com formas variadas devitrificados. Dispersos pela matriz 
ocorrem cristais submilimétricos angulosos de quartzo e fragmentos arredondados ou 
achatados de púmices devitrificadas por vezes com cristais de mica branca associadas.  
 
Rocha 
 Tufo cinerítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-168 No. LABORATÓRIO: GJF-162 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração cinza a marrom escura com estrutura foliada. São observados 
fragmentos angulosos e com dimensões muito variadas de cristais de quartzo, feldspato e de 
rocha vulcânicos finos dispersos em uma matriz afanítica escura. Rocha magnética. 
Rocha classificada no campo como Ignimbrito soldado. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (45%): 
 
Fragmentos de rocha: tufo, riolito/dacito, granito (25%): 
 
Fragmentos de Púmice (10%): 
 
Fragmentos de Cristal (10%): 
 
Fases metassomáticas (10%): Predomina carbonato seguido por sericita. Epidoto e titanita são 
subordinados).  

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada por fluxo e textura eutaxitica. Fragmentos possuem dimensões 
muito variadas, estão fraturados e cataclasados (por vezes com microtexturas tipo peça de 
quebra cabeça) e são de rocha (tufo, riolito/dacito e granito), de cristal (quartzo, plagioclásio, 
feldsapto alcalino, opacos, zircão, apatita) e de púmice devitrificada normalmente com formas 
achatadas, lenticulares (configura a textura eutaxitica). Os fragmentos estão envoltos por 
matriz criptocristalina de baixa birrefringência quase vítrea, em alguns locais levemente 
devitrificada com microtextura tipo floco de neve.   
A rocha esta metassomatizada por fases de alteração muito finas, principalmente sericita, 
clorita, carbonato, epidoto e titanita (nas bordas de fragmentos de cristais de opacos).  
Cristais de mineral opacos criptocristalino estão associados a matriz e também ocorrem em 
conjunto com a sílica como cristais submilimétricos euédricos associados a sílica e litoclastos 
de tufo.  
Também são observadas estruturas similares a litofisas preenchidas por epidoto, clorita, 
opacos e titanita.  
 
Rocha 
 Ignimbrito soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/11/2017 



 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-172 No. LABORATÓRIO: GJF-163 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada, estrutura maciça e textura microporfirítica. A 
matriz é afanítica aparentemente quartzo feldspática e os fenocristais observados são 
milimétricos de quartzo, plagioclásio, anfibólio, opacos e biotita. Alguns fenocristais de 
plagioclásio estão esverdeados, provavelmente saussuritizados. Rocha magnética. 
Rocha classificada no campo como quartzo micromonzonito a micromonzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (35%): 
 
Fenocristais 
 
Plagioclásio (26%): 
 
Feldspato Alcalino (5%): 
 
Quartzo (11%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (2%): 
 
Opacos (2%): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Clorita (4%): 
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Titanita (1%): 
 
Acessórios 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos criptocristalino (1%): 

 



 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica com matriz muito fina felsítica com textura micropoiquilitica. 
Cristais de plagioclásio são subédricos, por vezes zonados (zonas sem geminação, 
provavelmente de composição albítica) e com bordas com golfos, parcialmente 
saussuritizados. Fenocristais de feldsapto alcalino são pouco abundantes, micropertíticos e 
possuem contatos com golfos, parcialmente assimilados pela matriz. Fenocristais de quartzo 
são subarredondados e também possuem contatos com golfos de corrosão. Fenocristais de 
biotita euédricos total ou parcialmente cloritizados, com inclusões de minerais máficos e 
titanita. Fenocristais de hornblenda são abundantes, com formas subédricas a euédricas, por 
vezes metassomatizados por biotita cloritizada, epidoto e opacos.  
Cristais de opacos subédricos, apatita e zircão ocorrem associados, por vezes inclusos em 
aglomerados de minerais máficos.  
Rocha também esta afetada por metassomatismo pervasivo composto por fase criptocristalina 
com coloração de óxido de ferro.  
 
Rocha 
 Dacito a quartzo andesito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-183 No. LABORATÓRIO: GJF172 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração ocre, avermelhada com estrutura foliada, pouco penetrativa e textura 
granoblástica fina. São observados cristais estirados de feldspato, quartzo e mineral máfico 
(provavelmente biotita). IM~5%. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como microsienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Muscovita (5%): 
 
Sericita (3%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
Rocha com estrutura cataclástica a foliada milonítica e textura alotriomórfica granoblástica 
seriada muito fina a fina. Cristais de quartzo estirados, recristalizados em subgrãos 
configurando esteiras. Cristais de feldspato no geral intensamente fraturados, por vezes 
subarredondados e quando prismáticos orientados ao longo da foliação. Cristais de biotita 
estão quase que completamente oxidados.  
São observados cristais de muscovita poiquilíticos  
A rocha esta bastante afetada pelo metassomatismo pervasivo composto por material 
criptocristalino com coloração de óxido de ferro. 
 
Rocha 
Sienogranito cataclástico a milonítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-184 No. LABORATÓRIO: GJF173 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina com coloração variada cinza clara e ocre, estrutura maciça e textura 
granular fanerítica média a porfirítica. Similar a uma rocha subvulcânica. São observados 
cristais subédricos de plagioclásio, quartzo e feldspato alcalino além de biotita intergranular 
dispersas em matriz afanítica a muito fina.  IM~10%. Pouco magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito a granodiorito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (34%): 
 
Plagioclásio (30%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Opacos (3%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica porfiroclastica. A matriz é subequigranular fina 
granoblástica de composição quartzo feldspática, um pouco mais grossa que as observadas 
em granitos subvulcânicos. Os contatos entre os cristais (xenomórficos) são suturados e 
interlobados. Os porfiroclastos são predominantemente de quartzo e plagioclásio com feldspato 
alcalino subordinado no geral com dimensões em torno de 2 a 2,5mm. Os cristais de quartzo 
são xenomórficos, com extinção ondulante e por vezes recristalizados em subgrãos. 
Porfiroclastos de plagioclásio e feldspato alcalino são subédricos a euédricos, mas também 
possuem os contatos imbricados e interlobados menos desenvolvidos quando comparados aos 
observados nos cristais de quartzo.  
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados (sericita e epidoto) no geral mostrando 
zoneamentos do tipo núcleo/manto. 
Cristais de clorita são provavelmente pseudomórfos de biotita e ocorrem associados com 
epidoto e opacos. 
Outra feição desta amostra são a presença de inúmeras inclusões de quartzo nos cristais de 
feldspato (KF e Plg), configurando em alguns cristais textura poiquilítica. 
 
 



 
Rocha 
Monzogranito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-185 No. LABORATÓRIO: GJF174 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração variada laranja e cinza clara. A estrutura é 
maciça e a textura é granular fanerítica média a grossa. São observados cristais de quartzo, 
plagioclásio, feldspato alcalino e biotita. Magnética nas porções com mineral máfico. IM~15%.  
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (35%): 
 
Plagioclásio (33%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Clorita (8%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita/Muscovita (5%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Opacos (1%): 
 
Titanita (traço): Mineral ocorre nas clivagens de clorita. Provavelmente resultante da alteração 
de cristais de biotita. 
 

 
Observações 
Rocha com textura granoblástica seriada fina a grossa. Cristais de quartzo recristalizados em 
subgrãos com contatos suturados. Cristais de feldspato são subédricos a euédricos, porém 
com os contatos suturados e interlobados (principalmente os cristais com menor dimensão), 
extinção ondulante e por vezes com microtexturas de recuperação e geração de subgrãos. Os 
cristais de plagiolcásio são zonados, com zoneamento oscilatório e núcleo/borda. Os núcleos 
estão saussuritizados (por vezes cristalizando muscovita) e com maior concentração de 
material metassomático criptocristalino e as bordas são mais albíticas. Cristais de feldspato 
alcalino possuem inclusões de plagioclásio saussuritizados. Também é observado zoneamento 
oscilatório nestes cristais com bandas muito finas mais albíticas destacadas pela alteração 
seletiva por óxido de Fe. 
Mirmequitas são comuns nos contatos com feldspato alcalino, talvez resultado de desequilíbrio 
durante deformação.  
 



 
Rocha 
Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-187 No. LABORATÓRIO: GJF175 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática coloração marrom ocre com estrutura maciça e textura microporfirítica a 
porfirítica. A matriz é afanítica provavelmente quartzo feldspática. São observados fenocristais 
dispersos de forma homogênea de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, hornblenda, biotita 
e opacos. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como micromonzonito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica (70%): 
Fenocristais (30%): 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (4%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Sericita (traço): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz felsítica micropoiquilitica a granular muito fina. Os 
fenocristais são de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, biotita, hornblenda e opacos. Estão 
distribuídos de forma homogênea pela matriz e perfazem cerca de 30 a 40% da amostra. A 
dimensão e forma dos fenocristais é muito variada, variando deste 0,1 a até 3mm. Observado 
um fenocristal de KF com quase 1cm. A grosso modo a moda média esta na fixa de 1mm. 
Fenocristais de quartzo são subarredondados e possuem bordas com golfos de corrosão. Os 



 
cristais de feldspato e máficos no geral possuem formas mais prismáticas com alguns cristais 
tendendo a formas subarredondadas.  
Fenocristais de KF com maiores dimensões exibem faturamento e preenchimento por material 
da matriz (textura tipo peça de quebra cabeça).  
Alguns cristais de plagioclásio exibem zonemanto oscilatório.  
Cristais de opacos são subédricos a euédricos, ocorrem disseminados e associados a biotita e 
hornblenda. No geral estão bordejados por titanita ou epidoto. 
Esta rocha também esta afetada por metassomatismo pervasivo composto por fase 
microcristalina com coloração de óxido de ferro.  
 
Rocha 
Riolito a Biotita hornblenda micromonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-192 No. LABORATÓRIO: GJF178 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração laranja avermelhado ocre com estrutura 
maciça e textura porfirítica. A matriz da rocha é inequigranular fina aparentemente compsota 
por quartzo, feldspato e biotita. Os fenocristais (até 1cm) possuem formas subarredondadas e 
são de quartzo, feldspato alcalino (por vezes rapakive) e plagioclásio.  IM~10%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como sienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (30%): 
Fenocristais (70%): 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (12%): 
 
Clorita (6%): 
 
Sericita (3%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Titanita (3%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz com textura intergranular a granofírica muito fina a 
fina. A matriz é compsota por intercrescimentos de quartzo e feldspato alcalino, com 
plagioclásio subordinado. Os fenocristais são de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio com 
dimensões variadas entre 1mm a até 1cm. Na média os fenocristais estão em torno de 0,5cm. 
Estes cristais tendem a formas subarredondadas, com contatos apresentando microtexturas de 
desequilíbrio com a matriz (bordas corroídas). Os cristais de quartzo especificamente são 
arredondados.  
Uma concentração considerável dos cristais de feldspato alcalino apresenta textura do tipo 
rapakive.  



 
Aglomerados de cristais de clorita com epidoto, opacos e titanita ocorrem de forma 
intergranular na matriz e são provavelmente fases resultantes do metassomatismo de biotita 
e/ou anfibólio. Por vezes clorita ocorre inclusa em fenocristais de feldspato alcalino.  
Foi observado um microenclave de microgabro com forma arredondada e aproximadamente 
8mm de diâmetro composto por plagioclásio, clorita e opacos. 
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados, parcialmente alterados por micrólitos de sericita 
e epidoto.  
A rocha esta extremamente afetada por metassomatismo pervasivo composto por material 
criptocristalino com coloração de óxido de ferro, com exceção dos cristais de quartzo.    
 Epidoto também ocorre preenchendo microfraturas e alguns cristais são intergranulares com 
relação à matriz. 
 
Rocha 
Sienogranito granofírico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-193A No. LABORATÓRIO: GJF179 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração laranja ocre, com estrutura maciça e textura porfirítica. A 
matriz da rocha é afanítica, provavelmente quartzo feldspática. Os fenocristais são de feldspato 
e quartzo, possuem formas subarredondadas a angulares e são aproximadamente 
equigranulares, com aproximadamente 2mm. Não são observados cristais de minerais máficos. 
Não magnética. 
Rocha classificada no campo como riolito porfirítico.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (50%): 
Fenocristais (50%): 
 
Quartzo (44%): 
 
Feldspato Alcalino (50%): 
 
Biotita (5%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz equigranular muito fina. Matriz é composta por cristais 
xenomórficos com dimensões da ordem de 0,1mm de quartzo, feldspato alcalino, biotita e 
opacos. Os fenocristais são aproximadamente equidimensionais, com dimensões em torno de 
2,5mm de quartzo e feldspato alcalino e tendência para formas subarredondadas. Fenocristais 
de quartzo possuem bordas com golfos de corrosão e os cristais de feldspato alcalino possuem 
as zonas externas ricas em inclusões de quartzo indicando processos de mudança de 
condições físicas no final da cristalização.   
Rocha esta muito afetada pelo metassomatismo pervasivo com coloração de óxido de ferro, 
com exceção dos cristais de quartzo. 
 
Rocha 
 Alcali-riolito porfirítico a micro álcali-granito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/09/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-198 No. LABORATÓRIO: GJF181 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura esverdeada com estrutura maciça e textura 
fanerítica fina. Aparentemente composta por mineral máfico, plagioclásio e opacos. Muito 
magnética.  
Rocha classificada no campo como diabásio. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (30%): Fase mineral esta parcialmente alterada para mica branca, epidoto e 
carbonato. 
 
Augita (15%): 
 
Ortopiroxênio (10%):  
 
Fase Devitrificada (20%): Assembleia mineral composta por material micro a criptocristalino 
(epidoto, opacos, titanita, tremolita e sílica). 
 
Opacos (5%): Cristais submilimétricos euédricos ocorrem disseminados pela amostra. 
 
Clorita (10%): Cristais pseudomórficos  
 
Tremolita (1%):: Esta fase mineral ocorre como produto de devitrificação da fase vítrea.  
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita (5%): Fase mineral ocorre como produto de alteração dos cristais de plagioclásio, por 
vezes com epidoto e carbonato associado. 
 
Carbonato (1%): Alguns cristais de plagioclásio estão com carbonato associado a fase de 
alteração. 
 

 
Observações 
Rocha hipocristalina com textura ofítica subequigranular fina composta predominantemente por 
cristais prismáticos euédricos a subédricos de plagioclásio com dimensões em torno de 0,5mm 
e cristais poiquilíticos subidiomórficos a xenomórficos de clinopiroxênio com dimensões de ate 
4mm e cristais subédricos pseudomórficos de biotita totalmente cloritizados. 
 
Rocha 
 Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 15/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-199 No. LABORATÓRIO: GJF182 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração marrom avermelhada, estrutura maciça e textura porfirítica. 
A matriz é afanítica e são observados fenocristais subarredondados de quartzo, feldspato 
alcalino, plagioclásio, hornblenda e biotita distribuídos de forma homogênea pela amostra.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (50%): 
Fenocristais (50%): 
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (4%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Opacos (4%): 
 
Titanita (2%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita (4%): 
 
Clorita (2%): 

 
Observações 
Esta rocha é muito similar a lamina descrita do ponto CA-R-187. Rocha com estrutura porfirítica 
com matriz granular muito fina felsítica. Em alguns locais da matriz são observadas 
microtexturas granofíricas. Fenocristais são de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, 
hornblenda e biotita. Os fenocristais de quartzo possuem formas subarredondadas e bordas 
com golfos de corrosão. Fenocristais de feldspato alcalino no geral tendem a formas 
arredondadas, possuem faturamento com microtextura do tipo peça de quebra cabeça e tem 
maiores dimensões. Fenocristais de plagioclásio são zonados, com núcleos sericitizados. Os 
fenocristais de feldspato também possuem bordas com golfos. 



 
As zonas mais externas dos fenocristais de feldspato são ricas em microinlcusões de quartzo.  
Epidoto, biotita com pleuclorismo verde, clorita e titanita verde ocorrem associadas aos cristais 
de hornblenda.   
Cristais de biotita parcial ou totalmente cloritizados com epidoto associado.  
Também são observados cristais de opacos com bordas de titanita e epidoto, muitas vezes 
com apatita associada.  
Nesta amostra existem relíquias de cristais de plagioclásio substituídos por feldspato alcalino, 
evidenciando processo de K-feldspatização.  
Esta rocha também esta afetada por intenso metassomatismo pervasivo composto por fase 
microcristalina com coloração de óxido de ferro. 
 
Rocha 
 Biotita hornblenda microgranito a riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 15/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-206 No. LABORATÓRIO: GJF187 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada com manchas pretas, estrutura maciça 
e textura inequigranular fanerítica fina a grossa tendendo a porfirítica. São observados cristais 
subédricos de feldspato alcalino, plagioclásio esverdeado, quartzo e máficos (aparentemente 
hornblenda). IM~25%. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como monzonito a quartzo monzonito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (20%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Hornblenda (11%): 
 
Biotita (traço): 
 
Opacos (7%): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (5%): 
 
Clorita (5%): 
 
Sericita (2%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granular alotriomórfica inequigranular média a grossa a porfirítica com 
matriz granofírica. A matriz da rocha é composta por intercrescimento bem desenvolvido (mais 
grosso que o normalmente observado) entre quartzo e feldspato alcalino (micrografico).  
Os fenocristais de feldspato alcalino e plagioclásio possuem dimensões variadas, no geral em 
torno de 2 a 4 mm, possuem bordas corroídas, com golfos e reentrâncias indicando processos 
de desequilíbrio no final da cristalização.  
Aglomerados de cristais de hornblenda, configurando formas subarredondadas com 
aproximadamente 1 a 4mm de diâmetro ocorrem disseminados de modo homogêneo pela 
amostra. Associado a estes cristais ocorrem clorita, opacos com bordas de titanita e opacos.  
Rocha também muito afetada pelo metassomatismo pervasivo com óxido de ferro. Cristais de 
feldspato estão bastante turvos em decorrência deste processo.  
 
Rocha 



 
 Hornblenda sienogranito a quartzo-sienito porfirítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 15/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-210 No. LABORATÓRIO: GJF188 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração laranja avermelhada, estrutura maciça e 
textura inequigranular fanerítica média a grossa. São observados cristais de feldspato alcalino, 
plagioclásio esverdeado, quartzo, biotita e opacos além de aglomerados de microenclaves com 
textura fina com formas subarredondadas. IM~20%. Muito magnético.  
Rocha classificada no campo como quartzomonzonito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Quartzo (10%): 
 
Hornblenda (2%): 
 
Biotita (5%): 
 
Opacos (5%): 
 
Titanita (4%): 
 
Clorita (7%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Sericita (3%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granular hipdiomórfica subequigranular fanerítica grossa. Os cristais de 
quartzo são intergranulares, xenomórficos e intercrescidos com feldspato alcalino configurando 
uma textura gráfica grossa. Cristais de plagioclásio possuem dimensões inferiores, dispersos 
pela amostra e como inclusões em KF. Também são observados associados a hornblenda, 
biotita (com bordas de titanita), opacos e fases minerais metassomáticas como a clorita, 
epidoto e sericita. Em alguns locais formam aglomerados de cristais subarredondados com até 
5mm, com textura intergranular fina (composição diorítica). Estes aglomerados de cristais são 
interpretados como microenclaves.  
Cristais de feldspato alcalino estão especialmente metassomatizados por material 
criptocristalino com coloração ocre. Cristais de plagiolcásio estão saussuritizados.  
 
Rocha 
 Quartzomonzonito 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-212 No. LABORATÓRIO: GJF189 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhado ocre, estrutura maciça e textura porfirítica com 
matriz fanerítica fina. A matriz é quartzo feldspática com máficos dispersos e os fenocristais 
são de feldspato alcalino com textura rapakive. IM~5%. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como riodacito ou quartzo latito porfirítico.   
 
Mineralogia / Composição  
 
Fenocristais (20%): 
Matriz (80%): 
 
Feldspato Alcalino (50%): 
 
Quartzo (37%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Plagioclásio (traço): Apenas em inclusões e zonas externas sericitizadas em cristais de KF. 
 
Biotita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (3%): 
 
Titanita (5%): 
 
Sericita (traço): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz subequigranular micrográfica muito fina.  A matriz é 
compsota por intercrescimentos entre quartzo e feldspato alcalino com cristais de titanita e 
hornblenda e opacos dispersos. Fenocristais são de feldspato alcalino e hornblenda.  
São observados fenocristais de KF com microtextura rapakive e com uma zona externa final 
novamente de feldspato alcalino. Estes fenocristais rapakive são poiquilíticos, com inclusões de 
quartzo vermiforme, hornblenda, plagioclásio, clorita, opacos e titanita.  
Cristais de KF completamente metassomatizados por material criptocristalina com coloração de 
óxido de ferro.  
 
Rocha 
 Microalcaligranito porfirítico a Alcali-riolito porfirítico.  
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-220 No. LABORATÓRIO: GJF192 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração laranja avermelhado ocre, estrutura maciça e 
textura inequigranular fanerítica fina a grossa a porfirítica. São observados cristais de quartzo 
arredondado, feldspato alcalino, plagioclásio esverdeada (sericitizado) e aglomerado de 
minerais máfico com opacos dispersos. IM~5-10%. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como quartzo monzonito a monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato Alcalino (48%): 
 
Quartzo (30%): 
 
Hornblenda (3%): 
 
Biotita (1%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Opacos (2%): 
 
Titanita (4%): 
 
Clorita (4%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Sericita (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura inequigranular seriada fina a grossa a porfirítica com matriz com textura 
micrográfica e granofírica bem desenvolvida. São observados aglomerados de cristas de 
hornblenda com plagioclásio, opacos, clorita, titanita e epidoto associados que aparentam ser 
relíquias de enclaves máficos quase que totalmente assimilados. Nestes locais são observados 
cristais de plagioclásio parcialmente substituídos por feldspato alcalino. No entanto, também 
são observados fenocristais de feldspato alcalino com textura rapakive.  
Quartzo ocorre como fenocristais arredondados e na matriz micrográfica, intercrescido com 
feldspato alcalino. Todos os cristais de minerais félsicos tendem para formas arredondadas e 
possuem contatos corroídos, por vezes com golfos, também indicando processos de 
desequilíbrio magmático.  
No geral todos os cristais, tanto de KF como de plagioclásio possuem as bordas com textura 
micrográfica.  



 
Foi observado um cristal de KF que registra três fases de cristalização, sendo a segunda com 
borda de albita (rapakive) e a última configurando uma borda externa com textura granofírica 
(últimas duas fotomicrografias). 
A rocha originalmente deve ter composição monzogranítica.  
Nesta amostra o metassomatismo pervasivo é também intenso, afetando principalmente os 
cristais de feldspato.  
 
Rocha 
  Monzogranito micrografico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
Cristal de plagioclásio parcialmente substituído por KF.  

 



 

 
Cristal de feldspato alcalino (amis escuro) com textura rapakive. A borda de plagioclásio possui 

textura granofírica e o contato com o cristal de KF é interdigitado.  

 



 

 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-225 No. LABORATÓRIO: GJF192 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática coloração marrom claro com estrutura aparentemente maciça. A rocha é 
afanítica com cristais milimétricos de quartzo e feldspato dispersos. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (80%): 
 
Cristais (20%): 
 
Quartzo: Cerca de 30% dos cristais são de quartzo.  
 
Feldspato Alcalino: Cerca de 30% dos cristais são de quartzo.  
 
Plagioclásio: Cerca de 10% dos fenocristais são desta natureza. 
 
Fragmentos de rocha: Cerca de 30% dos fenocristais são desta natureza. 
 
Fragmentos de púmice: Cerca de 10%. 
 
Biotita: Observado apenas um aglomerado de cristais com biotita oxidada com micrólitos de 
opacos associados. 
 
Opacos: 1% do total da amostra.  
 
Sericita/Muscovita: Este mineral representa cerca de 5% do total da amostra.   
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclástica composta por matriz quartzo feldspática com textura micropoiquilitica 
característica de processos de devitrificação com intercrescimentos entre quartzo e feldspato 
sericitizado. Também é muito comum a presença de esferulitos nesta matriz. Os fragmentos de 
cristais são pouco abundantes e ocorrem de modo errático. São de quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio e subordinadamente biotita completamente oxidada com opacos associados. As 
formas são arredondadas ou angulosas, com golfos e textura tipo peça de quebra cabeça. 
Também são observados fragmentos de rocha com formas arredondadas e com textura 
granular muito fina de composição monzogranítica, lentes compostas por cristais de quartzo 
com textura granular muito fina que estão sendo interpretadas como fragmentos de púmice 
devitrificada e shards orientados ao longo de uma direção preferencial. 
A matriz da rocha possui uma foliação de fluxo pouco penetrativa.  
Rocha possui microfraturas preenchidas por quartzo. 
 
Rocha 



 
 Lapilli-tufo soldado  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-232 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração cinza com tons marrons avermelhados. A rocha 
aparentemente de composição granodiorítica possui uma banda metassomatizada por material 
com coloração marrom avermelhado, epidoto e clorita. Também são observados fenocristais de 
feldspato alcalino com até 5mm de diâmetro disseminados pela amostras. IM~30%. Muito 
magnética.  
Rocha classificada no campo como monzodiorito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagiolcásio (20%): Cristais quase que totalmente saussuritizados.  
 
Feldspato Alcalino (10%): 
 
Quartzo (10%): 
 
Hornblenda (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (5%): 
 
Titanita (5%): 
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (15%): 
 
Sericita (10%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura granoblástica alotriomórfica seriada muito fina a fina/média porfiroclastica. 
Nesta amostra existe apenas um setor melhor preservado de um metassomatismo pervasivo 
intenso. Nesta região são reconhecidos cristais de biotita marrom parcialmente preservada e 
de plagioclásio. No restante da amostra os cristais de biotita estão completamente 
metassomatizados para clorita com epidoto e titanita associada e os cristais de plagioclásio 
estão completamente sericitizados e epidotizados. Também são observados porfiroclastos de 
feldspato alcalino com até 5mm. 
Também observado um veio com 5mm de espessura preenchido por epidoto.  



 
Cristais de mineral opaco subédricos são abundantes e ocorrem no geral associados aos 
aglomerados de cristais de clorita.   
 
Rocha 
 Metaquartzomonzodiorito a monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 19/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-234 No. LABORATÓRIO:   
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina com coloração marrom alaranjada, estrutura maciça e textura granular 
fanerítica média. São observados cristais de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio e biotita. 
IM~25%. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (8%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Clorita (1%): 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granular hipdiomórfica a granoblástica seriada fina a grossa. 
Cristais possuem contatos suturados e quartzo apresenta extinção ondulante porém sem 
microtexturas de recuperação.  
Cristais de plagioclásio saussuritizados com inclusões de biotita cloritizadas.  
Cristais de feldspato alcalino pertiticos e poiquilíticos, com inlcusões de plagioclásio.  
Biotita ocorre de forma intergranular como aglomerados de cristais submilimétricos, com 
opacos e epidoto associados. Cristais deste mineral estão oxidados.  
 
Rocha 
 Sienogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-235 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina com coloração rosada, estrutura maciça e textura granular fanerítica 
grossa. São observados cristais de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, biotita e epidoto. 
IM~20%. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (6%): 
 
Sericita e Muscovita (5%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa. Cristais com contatos 
suturados e quartzo com extinção ondulante por vezes com recristalização de subgrãos. Os 
cristais também estão microfraturados, por vezes com preenchimento de quartzo.  
Cristais de clorita ocorrem associados com epidoto e opacos e devem ser resultado de 
metassomatismo de biotita.  
Cristais de plagioclásio saussuritizados por vezes com a cristalização de muscovita associada 
a sericita.  
Cristais de feldspato alcalino estão limpos e possuem geminação em grade e são poiquilíticos, 
com inclusões de plagioclásio e quartzo. 
 
Rocha 
 Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-236 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura e pontos cinza claro esverdeados. São 
observados cristais de minerais máficos e opacos, provavelmente piroxênio e cristais de 
plagioclásio esverdeados, provavelmente saussuritizados. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como gabro.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (35%): 
 
Clinopiroxênio (23%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (2%): 
 
Opacos (8%): 
 
Quartzo (2%): 
 
Apatita (traço): 
 
Tremolita-Actinolita (15%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 

 
Observações 
Rocha com textura intergranular a subofítica fina a média. Cristais de plagioclásio estão 
parcialmente saussuritizados. Cristais de clinopiroxênio com metassomatismo da borda para o 
centro composto pela associação de tremolita-actinolita e clorita. Biotita associada a 
hornblenda no geral metassomatizados para clorita.  
 
Rocha 
 Diorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 



 
 
Fotomicrografias 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-237 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura esverdeada. A textura é fina e porfirítica. 
São observados fenocristais com até 0,5cm de feldspato esverdeado, provavelmente 
saussuritizados. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como diabásio.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (10%): 
 
Quartzo (5%): 
 
Clinopiroxênio (5%): 
 
Opacos (10%): 
 
Tremolita (28%): 
 
Epidoto (20%): 
 
Clorita (5%): 
 
Sericita (15%): 
 
Talco (2%): 
 
Carbonato (traço): 
 

 
Observações 
Rocha extremamente metassomatizada com textura decussada intergranular porfirítica 
reliquiar. Cristais e fenocristais de plagioclásio quase que completamente saussuritizados. 
Cristais de cpx também são reliquiares, observado apenas alguns núcleos preservados em 
cristais de tremolita. Clorita provavelmente é fase resultante do metassomatismo de biotita.  
Cristais de mineral opaco também estão alterados para uma massa criptocristalina de titanita.  
Observado um fenocristal pseudomórfico de piroxênio com forma arredonda metassomatizado 
por talco e carbonato.  
 
Rocha 
 Hidrotermalito – protólito diorito fino ou diabásio porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-238 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração rosada, estrutura maciça e textura granular fanerítica 
grossa. São observados cristais de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio esverdeado e 
biotita. IM~15%. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (29%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita e Muscovita (4%): 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa. Cristais fraturados com 
contatos suturados e quartzo com extinção ondulante e recristalizado em subgrãos.  
Cristais e feldspato alcalino com geminação em grade e microtextura poiquilíticas, com 
inlcusões de quartzo e plagioclásio.  
Aglomerados intergranulares de clorita (provavelmente pseudomórficos de biotita), com epidoto 
e opacos associados.  
Cristais de plagioclásio saussuritizados.  
Também em alguns locais são observadas microtexturas mirmequíticas provavelmente 
resultantes de processos de deformação e recristalização.  
 
Rocha 
 Monzogranito a metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-239 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração laranja, estrutura maciça e textura granular fanerítica fina. 
São observados cristais de feldspato alcalino, quartzo e provavelmente biotita. (IM<5%). Não 
magnética. 
Rocha classificada no campo como monzogranito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (3%): 
 
Opacos (1%): 
 
Clorita (4%): 
 
Sericita (traço): 
 
Zoizita (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granofírica fina. Cristais de feldspato alcalino intercrescidos 
com quartzo. Cristais de plagioclásio são subédricos. 
Cristais de feldspato alcalino estão todos metassomatizado por material criptocristalino de cor 
ocre. Os cristais de plagioclásio estão limpos e preservados desta alteração.  
Cristais de biotita parcialmente cloritizados.  
Também foi identificado um mineral incolor, xenomórfico, intergranular com cor de interferência 
de primeira ordem e relevo maior que o do feldspato, extinção reta e biaxial. Este mineral esta 
sendo interpretado como zoizita.  
 
Rocha 
 Micromonzogranito micrografico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-239 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração laranja, estrutura maciça e textura granular fanerítica fina. 
São observados cristais de feldspato alcalino, quartzo e provavelmente biotita. (IM<5%). Não 
magnética. 
Rocha classificada no campo como monzogranito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Biotita (3%): 
 
Opacos (1%): 
 
Clorita (4%): 
 
Sericita (traço): 
 
Topazio (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granofírica fina. Cristais de feldspato alcalino intercrescidos 
com quartzo. Cristais de plagioclásio são subédricos. 
Cristais de feldspato alcalino estão todos metassomatizado por material criptocristalino de cor 
ocre. Os cristais de plagioclásio estão limpos e preservados desta alteração.  
Cristais de biotita parcialmente cloritizados.  
Também foi identificado um mineral incolor, xenomórfico, intergranular com cor de interferência 
de primeira ordem e relevo maior que o do feldspato, extinção reta, biaxial e com clivagens 
alterando para sericita.. Foi identificado como topázio.  
 
Rocha 
 Micromonzogranito micrografico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 20/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena-Teles Pires CENTRO de CUSTO:  
 
AMOSTRA: CA-R-215 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Fenocristais (5%): feldspatos, quartzo  
  
Fragmentos (60%): púmice  
  
Matriz (35%): feldspatos, quartzo, sericita,  
     argilo-minerais,   
  
  

 
Observações 
A rocha é formada por poucos fenocristais de feldspato e quartzo e grande quantidade de 
pedaços de pumice devitrificados, em meio a uma matriz félsica finíssima com aparência de 
fluxo. Os fenocristais de feldspato medem até 4 mm e são em geral fragmentários, mostrando 
alteração em argilo-minerais e sericita. Os de quartzo são finos e mostram embayments nas 
bordas. Os pedaços de púmice são lenticulares, alguns com mais de 1 cm de espessura, e 
sempre estirados e mais ou menos paralelos entre si e à foliação da matriz. A devitrificação 
produziu arranjos quartzo-feldspáticos fibrosos nas bordas e micrográficos e esferulíticos na 
parte mais interna dos fragmentos. A matriz félsica é micro a criptocristalina e permite 
reconhecer shards extremamente deformados, com aspecto de linhas, no seu interior. 
Estilólitos são freqüentes. 
 
 
Obs.: A composição sugere associação a magmatismo do tipo A 
 
 
 
 
Rocha 
IGNIMBRITO RIOLÍTICO 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
AMD        Ago 2017 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-186 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração rosada, estrutura maciça e textura inequigranular fanerítica 
média a grossa. São observados cristais de feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio 
esverdeado (saussuritizado) e biotita. IM~10%. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como sienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (14%): 
 
Clorita (5%): Algumas lamelas de biotita preservada. 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (traço): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura granular hipdiomórfica inequigranular fina a grossa a porfirítica. São 
observados cristais xenomórficos de feldspato alcalino micropertíticos e poiquilíticos (inclusões 
de quartzo, quase uma textura de intercrescimento), quartzo e plagioclásio envoltos por matriz 
com microtextura granofírica bem desenvolvida. Cristais de plagioclásio quase que 
completamente saussuritizados. Pseudomórfos de biotita completamente metassomatizados 
para clorita com epidoto, opacos titanita associados.  
Cristais de quartzo xenomórfico médio a grosso também ocorrem dispersos pela amostra e 
possuem extinção ondulante e por vezes microtexturas indicativas de deformação com 
recuperação e recristalização de subgrãos (recovery and recristallization) em padrão de 
tabuleiro. 
 
Rocha 
 Monzogranito granofírico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 30/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-189 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração cinza clara. São observados fragmentos de rocha vulcânica 
afanítica com dimensões muito variadas, aparentemente brechadas, dispersos em matriz 
afanítica. Aparentemente a rocha esta silicificada. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como tufo. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (90%): 
 
Opacos (5%): 
 
Sericita (5%): 
 

 
Observações 
Rocha esta completamente silicificada. São observadas áreas com granulações distintas, 
texturas microgranulares a micropoiquilíticas com a presença de inclusões microcristalinas de 
opacos e sericita que evidenciam fragmentos de rocha vulcânica tufácea. Os fragmentos estão 
fraturados e as fraturas são preenchidas por cristais de quartzo finos com textura granular. 
São raros cristais compostos quase que exclusivamente de sericita e podem ser pseudomórfos 
de feldsapto.  
A sericita e a fase de alteração micro a criptocristalina por material opaco não respeita os 
limites atuais dos cristais. Esta característica em conjunto com diferenças na textura é que 
permitem reconhecer os fragmentos de rocha ou fragmentos de cristal previamente presentes 
na rocha.  
 
Rocha 
 Brecha hidrotermal – Tufo 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 30/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-191 No. LABORATÓRIO: GJF 285 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração cinza rosada, estrutura maciça e textura inequigranular 
porfirítica. São observados fenocristais de feldspato alcalino com até 2cm e de plagioclásio. 
Alguns cristais de feldspato alcalino aparentemente possuem textura rapakive. A matriz da 
rocha é fina de composição quartzo feldspática com biotita. IM~20%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (10%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Hornblenda (8%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (1%): 
 
Titanita (2%): 
 
Biotita (10%): 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Clorita (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura granular hipdiomórfica inequigranular fina a grossa e porfirítica. Cristais de 
hornblenda estão parcial a totalmente metassomatizados para cristais microlíticos aciculares de 
biotita oxidada por vezes com opacos, apatita e epidoto associado. Também são observados 
cristais de biotita metassomatizados para clorita.  
Cristais de feldspato alcalino são micropertíticos e alguns possuem microtextura rapakive. No 
geral estão saussuritizados assim como os cristais de plagioclásio.  
Material resultante da oxidação dos cristais de biotita esta percolando por microfraturas e 
região de contato entre os cristais.  
 
Rocha 



 
 Hornblenda quartzosienito a monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 27/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-192 No. LABORATÓRIO: GJF 286 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração laranja avermelhada (coe de tijolo) com estrutura maciça e 
textura porfirítica. A matriz é afanítica provavelmente quartzo feldspática e os fenocristais são 
de quartzo e feldspato alcalino com formas subarredondadas e com dimensões em torno de 
0,5mm. Magnética.  
Na amostra de mão também observado uma porção mais escura, com forma arredondada e 
textura afanítica. Esta feição não ficou preservada na lâmina. 
Rocha classificada no campo como riolito ou microgranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Clorita (7%): 
 
Sericita (3%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Carbonato (3%): 
 
Opacos (4%): 
 
Titanita (traço): 
 
Zircão (1%): 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica com matriz com textura alotriomórfica subequigranular muito fina 
micropoiquilitica de composição felsítica. Os fenocristais são de feldspato alcalino 
micropertíticos e de quartzo. Fenocristais possuem bordas serrilhadas, corroídas, 
principalmente o quartzo que no geral possuí formas arredondadas e golfos de corrosão.  
Aglomerados de fenocristais de feldspato alcalino configuram texturas glomeroporfiríticas. 
Também são observadas microtexturas poiquilíticas nestes cristais com inclusões de quartzo e 
biotita e do tipo peça de quebra cabeça “zigsaw fit texture”.  
É comum na amostra aglomerados de cristais de pseudomórfos de biotita (no geral 
completamente metassomatizada para clorita) com opacos, epidoto, titanita, muscovita/sericita 
e zircão associados. 
Micrólitos de clorita, sericita e carbonato também ocorrem como fases metassomáticas na 
matriz e metassomatizando cristais de feldspato alcalino.  



 
Cristais muito finos de plagioclásio ocorrem na matriz em concentração muito subordinada com 
relação ao feldspato alcalino e quartzo. 
 
Rocha 
 Álcali-riolito a micro álcali-granito porfirítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 26/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-194 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
  
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (25%): 
 
Fenocristais 
 
Quartzo (20%): 
 
Feldspato Alcalino (20%): 
 
Plagioclásio (13%): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 
 
Carbonato (3%): 
 
Opacos (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada protomilonítica com textura granolepidoblástica e porfiroclastica. 
São observadas esteiras descontínuas de composição quartzo feldspáticas microgranulares, 
esteiras de mesma composição com cristais muito finos e acompanhando esta foliação e 
esterias resultantes da orientação de fases metassomáticas (clorita, epidoto, sericita e 
carbonato com opacos e titanita associados). Estes minerais de alteração também ocorrem 
preenchendo fraturas e clivagens, alterando porfiroclastos de feldspato e marcando sombras 
de pressão em associação com quartzo. Plagioclásio esta quase que completamente 
sericitizado. 



 
Os fenocristais são de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio. Possuem dimensões muito 
variadas com até 5mm e formas arredondadas e sigmoides, estirados, rotacionados e 
orientados ao longo da foliação milonítica.  
A rocha também esta muito metassomatizada por fase metassomática criptocristalina, muito 
pervasiva e com coloração de óxido de ferro.  
 
Rocha 
 Riolito a microgranito protomilonítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 27/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-195 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha leucocrática com coloração cinza clara esverdeada e textura porfirítica. A matriz é 
afanítica e os fenocristais são de feldspato alcalino, quartzo e plagioclásio esverdeado, 
provavelmente saussuritizados. Cristais de minerais máficos muito finos ocorrem disseminados 
pela matriz. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como sienogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (33%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (1%): 
 
Apatita (traço): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (2%): 
 
Clorita (2%): 

 
Observações 
 Rocha com textura porfirítica com matriz de textura alotriomórfica micropoiquilitica a granofírica 
composta por cristais de quartzo e feldspato subequigranulares muito finos (e micrólitos de 
sericita, clorita e epidoto disseminados). Microtexturas mirmequíticas também são observadas. 
Os fenocristais são predominantemente de feldspato alcalino e plagioclásio, com quartzo 
subordinado. As formas destes fenocristais tendem a arredondadas, resultante de processos 
de corrosão pela matriz. É comum a presença de aglomerados de fenocristais configurando 
textura glomeroporfirítica.  
Também são observados aglomerados de cristais muito finos de opacos com biotita, clorita 
titanita e epidoto associados (também zircão). Podem se confundir com enclaves de 
composição distinta.  
Com relação ao metassomatismo, os cristais de plagioclásio estão saussuritizados, assim 
como zonas mais albíticas em fenocristais de feldspato alcalino zonados.  
Clorita também é observada substituindo cristais de biotita.   



 
Epidoto com clorita associada também cristaliza ao longo de microfraturas e clivagens por 
vezes metassomatizando completamente partes de cristais de feldspatos.  
Biotita, epidoto, clorita, sericita, opacos e titanita são fases metassomáticas.  
 
Rocha 
 Micro monzogranito porfirítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 26/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-197 No. LABORATÓRIO: GJF 287 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha leucocrática com coloração marrom avermelhada, estrutura foliada e textura 
microporfirítica. São observados porfiroclastos com aproximadamente 0,5mm de feldspato e 
quartzo orientandos e rotacionados ao longo de uma foliação muito fina marcada por esteiras 
de mineral máfico esverdeado. Os porfiroclastos de quartzo estão muito estirados e configuram 
formas sigmoides. A matriz é afanítica provavelmente de composição quartzo feldspática. Muito 
pouco magnética.  
Rocha classificada no campo como microgranito deformado.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (32%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (3%): 
 
Fluorita (1%): Mineral ocorre como fase intersticial na matriz e associada aos minerais 
metassomáticos. 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (1%): 
 
Epidoto (6%): 
 
Sericita (3%): 
 
Clorita (6%): 

 
Observações 
Amostra muito similar a do ponto LL-R-195 com relação a textura da matriz, assembleia mineral 
principal e metassomática.. Esta, no entanto possui estrutura foliada e os porfiroclastos estão 
estirados, orientados ao longo da foliação e possuem formas sigmoides. Especialmente os 
fenocristais de quartzo possuem microtexturas indicativas de deformação dinâmica com 
migração de borda e geração de subgrãos.  
Os minerais metassomáticos também estão orientados ao longo da foliação e por vezes 
configuram sombras de pressão nas bordas de porfiroclastos. 
 
Segue descrição da amostra LL-R-195.  
Rocha com textura porfirítica com matriz de textura alotriomórfica micropoiquilitica a granofírica 
composta por cristais de quartzo e feldspato subequigranulares muito finos (e micrólitos de 



 
sericita, clorita e epidoto disseminados). Microtexturas mirmequíticas também são observadas. 
Os fenocristais são predominantemente de feldspato alcalino e plagioclásio, com quartzo 
subordinado. As formas destes fenocristais tendem a arredondadas, resultante de processos 
de corrosão pela matriz. É comum a presença de aglomerados de fenocristais configurando 
textura glomeroporfirítica.  
Também são observados aglomerados de cristais muito finos de opacos com biotita, clorita 
titanita e epidoto associados (também zircão). Com relação ao metassomatismo, os cristais de 
plagioclásio estão saussuritizados, assim como zonas mais albíticas em fenocristais de 
feldspato alcalino zonados.  
Clorita também é observada substituindo cristais de biotita.   
Epidoto com clorita associada também cristaliza ao longo de microfraturas e clivagens por 
vezes metassomatizando completamente partes de cristais de feldspatos.  
Biotita, epidoto, clorita, sericita, opacos e titanita são fases metassomáticas.  
 
Outra fase metassomática identificada nestas amostras, provavelmente tardi-magmática é a 
presença de metassomatismo muito pervasivo composto por material criptocristalino como 
coloração de óxido de ferro. Esta alteração afeta principalmente os cristais de feldspato 
alcalino. 
 
Rocha 
 Micro monzogranito porfiroclástico protomilonítico.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 26/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-202A No. LABORATÓRIO: GJC 359 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha leucocrática com coloração branca e estrutura foliada. São observados cristais de 
quartzo e feldspato estirados além de porfiroblastos de muscovita e granada submilimétricos 
disseminados pela amostra. Não magnética.  
 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (21%): 
 
Granada (4%): 
 
Biotita + Clorita (1%): 
 
Opacos (traço): 
 
Muscovita/sericita (3%): 
 
Carbonato (1%): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura foliada gnáissica e textura alotriomórfica granoblástica  seriada muito fina 
a fina. Cristais de quartzo e feldspatos estão estirados e com microtexturas de recuperação e 
recristalização em subgrãos. Aglomerados de cristais de quartzo estão orientados na forma de 
esteiras “quartz ribbons”.  
Cristais de plagioclásio parcialmente metassomatizados para sericita e muscovita com 
carbonato associado.  
Porfiroblastos de granada são euédricos, sem inclusões e ocorrem disseminados pela amostra 
com dimensões em torno de 0,5mm. São porfiroblastos aparentemente pós-cinemáticos, 
metamórficos. 
Cristais de biotita são raros e estão associados a minerais opacos e titanita e por vezes 
cloritizados. 
 
Rocha 
  Granada leucogranito gnaisse/milonito.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 25/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-202B No. LABORATÓRIO: GJF 288 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura esverdeada e estrutura maciça. São 
observados cristais de mineral prismático similar a hornblenda, plagioclásio e minerais opacos. 
Não magnética. 
Rocha classificada no campo como biotitito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (35%): 
 
Hornblenda (32%): 
 
Augita (15%): 
 
Ortopiroxênio (7%): 
 
Granada (5%): 
 
Opacos (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Biotita/Clorita (1%): 
 
Carbonato (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura granoblástica subidiomórfica subequigranular fanerítica fina a média.  
Alguns porfiroblastos de piroxênio e plagioclásio estão parcialmente metassomatizados para 
carbonato e uma mica com pleuclorismo verde similar a clorita e biotita.  
Cristais de plagioclásio também estão um pouco metassomatizados para carbonato. 
Hornblenda, piroxênio (cpx e opx) e granada estão em equilíbrio sem microtexturas de 
substituição. Transição da fácies anfibolito superior para granulito?  
 
Rocha 
Granulito máfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 25/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 
Cristais de opx (no centro extinto), de cpx (parcialmente alterados para clorita e carbonato) e 
hornblenda a direita a fotomicrografia.  



 

 
Porfiroblasto de granada (centro) com inclusão de biotita em contato com porfiroblastos de opx 
e rodeado por porfiroblastos de hornblenda e plagioclásio. 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-205 No. LABORATÓRIO: GJF 289 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura e estrutura foliada muito fina. Utilizando a 
lupa de mesa é possível observar cristais com granulação fina de hornblenda, piroxênio 
esverdeado e plagioclásio com textura aparentemente granoblástica, com contatos entre 
cristais muito difusos. Não magnética. 
Rocha classificada no campo como granulito máfico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (20%): 
 
Quartzo (5%): 
 
Hornblenda (20%): 
 
Clinopiroxênio (20%): 
 
Ortopiroxênio (5%): 
 
Granada (15%): 
 
Opacos (10%): Rocha não é magnetita, provavelmente são porfiroblastos de illmenita. 
 
Apatita (1%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Tremolita (1%): 
 
Biotita (1%): 
 
Clorita (1%): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica e textura granoblástica a granonematoblástica seriada muito 
fina a média. No geral são observados poiquiloblastos de hornblenda com inclusões de 
clinopiroxênio, ortopiroxênio, plagioclásio, quartzo e opacos além de relíquias de porfiroblastos 
de cpx metassomatizados para hornblenda. Também são observadas microtexturas 
simplequíticas entre hornblenda e quartzo. Porfiroblastos de opx ocorrem associados ao cpx, 
porém são cristais com dimensões menores.  
Outra característica textural desta amostra é a presença de coronas de granada envolvendo os 
porfiroblastos de plagioclásio e opacos ao longo dos contatos (poligonais) com os inossilicatos.  



 
Também são observados simplectitos de granada com mineral opaco. A granada 
aparentemente coexiste em equilíbrio com a hornblenda que esta substituindo os porfiroblastos 
de piroxênio.  
Porfiroblastos de quartzo estirados também ocorrem associados às faixas/vênulas com maior 
concentração de minerais félsicos.  
Cristais de clinopiroxênio também estão metassomatizados para tremolita, biotita (vermelha) e 
carbonato principalmente em locais próximos a microfraturas preenchidas por clorita.  
Granulito máfico de alta pressão? Recomendo fazer a leitura do seguinte artigo. 
https://academic.oup.com/petrology/article/42/6/1141/1415095/High-Pressure-Granulites-
Retrograded-Eclogites 
 
Rocha 
Granulito máfico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 25/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-206A No. LABORATÓRIO: GJF 290 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha coloração marrom escura acinzentada com estrutura bandada. São observadas faixas 
aparentemente dobradas e boudinadas com biotita, sillimanita e granada e faixas quartzo 
feldspáticas. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como granada sillimanita biotita diatexito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Quartzo (20%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Biotita (10%): 
 
Sillimanita (10%): 
 
Cordierita (5%): 
 
Granada (6%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (4%): 
 
Espinélio (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granolepidoblástica seriada muito fina a média.  São 
observadas esteiras anastomosadas constituídas por porfiroblastos de biotita, sillimanita, 
granada e opacos. Cristais de quartzo e feldspato com microtexturas de recuperação e 
recristalização em subgrãos, principalmente nas bordas e ao longo de microfraturamento 
internos, por vezes com sillimanita associada. É comum a presença de mirmequitas nos 
contatos entre os cristais desta porção granoblástica.  
Porfiroblastos de cordierita ocorrem associados a estas porções félsicas, por vezes com 
sillimanita, biotita e opacos associados (sombras de pressão) e no geral estão parcialmente 
metassomatizados, com coloração amarelada.  
Porfiroblastos de granada são um pouco poiquilíticos, subédricos e cristalizam orientados ao 
longo das esteiras de biotita/sillimanita sem apresentar sombras de pressão. Aparentemente 
cristalizam concomitantemente a estes minerais.  
 
Rocha 



 
  Cordierita granada sillimanita biotita gnaisse/diatexito.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-206B No. LABORATÓRIO: GJF 291 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha melanocrática com coloração cinza escura, estrutura maciça e textura fanerítica média. 
Os contatos entre os cristais são muito difusos. Aparentemente a mineralogia é composta por 
anfibólio e plagioclásio. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como granulito máfico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (35%): 
 
Hornblenda (40%): 
 
Hiperstênio (5%): 
 
Clinopiroxênio (7%): 
 
Quartzo (8%): 
 
Biotita: Cristais com pleuclorismo marrom avermelhado a marrom claro.  
 
Titanita (traço): Mineral por vezes ocorre como cristais euédricos associados a biotita e opacos. 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (traço): 
  
Carbonato (1%): Cristais de plagioclásio estão com um pouco de alteração por aglomerados de 
cristais microlíticos de calcita. Por vezes sericita aparenta estas associada. Estas fases minerais 
também preenchem microfraturas nos cristais. 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica seriada muito fina a fina e granoblástica “granofels”. Cristais 
de hornblenda são poiquilíticos (similar a poiquiloblastos) com inclusões de piroxênios, 
plagioclásio, quartzo, biotita e opacos.  
Cristais de quartzo estão recristalizados configurando textura em mosaico e também ocorrem 
inclusos em cristais de plagioclásio. Estes por sua vez são subédricos, possuem conatos 
suturados e interlobados, possuem extinção ondulante, mas não possuem microtexturas de 
recuperação. Esta rocha também não apresenta feições de deformação dinâmica como 
observado na amostra LL-R-206A. Também não são observados cristais de plagioclásio com 
antipertitas.  
 
Rocha 
Metaquartzodiorito a metatonalito – Mangerito ou Granulito máfico 
 



 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 19/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-206C No. LABORATÓRIO: GJF 292 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom escura com estrutura bandada, inequigranular fanerítica média. 
Os contatos ente os cristais são muito difusos. Aparentemente compsota por quartzo, feldspato 
alcalino, biotita e sillimanita. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como diatexito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (8%): 
 
Biotita (8%): 
 
Cordierita (5%): 
 
Sillimanita (6%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica seriada muito fina a média, granoblástica a 
granolepidoblástica. São observadas esteiras anastomosadas de cristais porfiroblásticos de 
biotita com sillimanita e opacos associados. Cordierita ocorre como porfiroblastos rotacionados 
com franjas de sillimanita e biotita.  
Porfiroclastos de quartzo e feldspato estão rotacionados e com bordas compostas por material 
microcristalino com textura em mosaico e de composição quartzo-feldspático (recristalização de 
subgrãos nas bordas) por vezes com intercrescimentos mirmequíticos. Sillimanita e biotita 
também cristalizam ao longo destas esteiras quartzo-feldspáticas.   
Cristais de feldspato alcalino são micropertíticos e estão metassomatizados por material 
criptocristalino com coloração de óxido de ferro. Cristais turvos. 
 
Rocha 
Cordierita sillimanita biotita gnaisse/diatexito. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 



 
Tiago Bandeira Duarte                             data 19/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-208A No. LABORATÓRIO: GJF 293 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha melanocrática cinza escura esverdeada com estrutura maciça e textura aparentemente 
granoblástica inequigranular média a grossa. Rocha parece ser constituída por cristais de 
plagioclásio castanho escuro, biotita e anfibólio. Também observados pequenos cristas de 
sulfeto disseminado. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como granulito máfico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (40%): 
 
Hornblenda (25%): 
 
Biotita (10%): 
 
Quartzo (5%): 
 
Opacos (5%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (3%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Clorita (1%): 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica seriada granoblástica e poiquiloblástica muito fina a grossa.  
Cristais de plagioclásio são xenomórficos com contatos interlobados por vezes formando 
aglomerados de cristais com granulação fina e contatos poligonizados. Porfiroblastos de 
hornblenda são poiquilíticos com inclusões de quartzo, apatita e opacos. No geral 
porfiroblastos de biotita com pleuclorismo marrom avermelhado também estão associadas as 
concentrações de hornblenda. Clorita e carbonato ocorrem como fases metassomáticas. Clorita 
é observada nas clivagens de cristais de hornblenda e carbonato ocupa espaços 
intergranulares e preenche microfraturas em minerais.  
 
Rocha 
 Anfibolito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-208B No. LABORATÓRIO: GJF 294 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração rajada cinza escura e com venulações laranja avermelhadas. A estrutura 
é bandada, venulada com zonas quartzo feldspáticas e zonas onde são observados cristais de 
biotita, sillimanita e granada. Muito magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Quartzo (15%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Biotita (20%): Cristais de biotita com pleuclorismo marrom escuro a amarelo claro. 
 
Sillimanita (15%): Mineral ocorre com hábito prismático e também na forma de fibrolita.  
 
Granada (5%): Porfiroblastos subédricos e euédricos, poiquilíticos com inclusões de biotita, 
sillimanita e opacos. 
 
Cordierita (2%): 
 
Opacos: 
 
Espinélio (traço): Inclusões com coloração verde na granada. 
 
Zircão (traço):  
 
Apatita (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura gnáissica bandada e textura alotriomórfica seriada muito fina a média, 
granolepidoblástica e porfiroblastica. O bandamento é descontínuo e nebuloso com alternacia 
entre bandas quartzo feldspática com textura granoblástica e intercrescimentos mirmequíticos 
e bandas com porfiroblastos de biotita, sillimanita e granada.  
Cristais de feldspato alcalino são micropertíticos.    
 
Rocha 
 Cordierita granada sillimanita biotita gnaisse/diatexito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-210 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha coloração marrom escura acinzentada com estrutura bandada. São observadas faixas 
aparentemente dobradas e boudinadas com biotita, sillimanita e granada e faixas quartzo 
feldspáticas. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como sillimanita biotita diatexito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (20%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Biotita (15%): 
 
Sillimanita (10%): 
 
Cianita (5%): 
 
Cordierita (5%): 
 
Granada (2%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (1%): Cristais euédricos normalmente inclusos em cristais de biotita. 
 
Espinélio (traço): 

 
Observações 
 Rocha com estrutura bandada e textura alotriomórfica seriada muito fina a média granoblástica 
a granolepidoblástica.  
As faixas quartzo feldspáticas possuem cristais com contatos serrilhados e interlobados, 
microtexturas de recuperação e de intercrescimento mirmequíticas. Alteram com faixas onde 
predomina biotita em associação com porfiroblastos de sillimanita, cianita, cordierita e granada 
poiquilíticas e opacos. Cristais de biotita e sillimanita por vezes estão intercrescidos com 
quartzo configurando microtextura simplectitica.  
Também são observados cristais de cordierita nas bordas e nas faixas com biotita e sillimanita. 
 
Rocha 
 Granada cordierita cianita sillimanita biotita gnaisse/diatexito 
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 
Porfiroblasto de cordierita com inclusão de zircão e halo pleuclórico.  



 

 

 
Porfiroblastos de cianita com biotita associada. 



 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-211 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com estrutura bandada, nebulítica composta predominantemente por bandas quartzo 
feldspáticas com textura granoblástica e bandas/vênulas compostas provavelmente por biotita 
e sillimanita. Os contatos entre os cristais são bastante difusos. Muito magnética. 
Rocha classificada no campo como sillimanita biotita diatexito.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Biotita (10%): 
 
Cordierita (7%): 
 
Sillimanita (5%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a média. São observados 
aglomerados de cristais de biotita com sillimanita, cordierita e opacos associados. Também são 
observados porfiroblastos de cordierita com inclusões de cianita e biotita.  
Cristais de biotita e sillimanita simplectiticos e intercrescimentos mirmequíticos são comuns 
nesta amostra. 
Microfraturas preenchidas por sericita.  
 
Rocha 
 Sillimanita cordierita biotita gnaisse/diatexito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/10/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 
Porfiroblastos de cordierita com inclusões de sillimanita fibrolítica. 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-215 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração rajada cinza escura e com venulações laranja avermelhadas. A estrutura 
é bandada, venulada com zonas quartzo feldspáticas e zonas onde são observados cristais de 
biotita, sillimanita e granada. Muito magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (23%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Biotita (10%): 
 
Sillimanita (8%): 
 
Granada (3%): 
 
Cordierita (5%): 
 
Sericita (1%): 
 
Opacos (5%): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
 Rocha com textura granoblástica a granolepidoblástica alotriomórfica seriada muito fina a 
média. Cristais de quartzo e feldspatos com microtexturas de recuperação e cristalização de 
subgrãos, normalmente com bordas compostas por aglomerados de cristais recristalizados 
muito finos com textura em mosaico. Outras microestruturas observadas são a presença de 
cristais de feldspato alcalino micropertíticos e a constante presença de mirmequitas nas bordas 
dos cristais. 
Esteiras de porfiroblastos de biotita com sillimanita, granada e opacos são observadas. 
Sillimanita também cristaliza envolvendo cristais de feldspato e quartzo. Porfiroblastos de 
granada são euédricos e estão em equilíbrio com as fases neoformadas durante a deformação. 
Cristais de cordierita são subédricos e ocorrem disseminados por vezes com sillimanita 
associada. Os cristais estão levemente amarelados (com os polarizadores paralelos), indicando 
alteração. 
 
Rocha 
 Granada cordierita sillimanita biotita gnaisse/diatexito.  



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-108 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza médio com manchas claras, vermelhas e verdes, mostra textura 
granolepidoblástica grossa e estrutura foliada, deformada. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, feldspatos, biotita e granada. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20%  
Granada-19%  
Biotita-10%  
Sillimanita-10%  
Cianita-08%  
Kfeldspato-20%  
Plagioclásio-10%  
Cordierita-02%  
Sericita-tr 
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Zircão-tr 
Espinélio-tr 

 

 
Observações 
Textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada, 
deformada. Porfiroblastos sub a centimétricos são de granada e de kfeldspato. A granada 
ocorre arredondada, xenomórfica, poiquilítica, inclui quartzo, biotita, feldspato e cianita. O 
kfeldspato é tabular, xenomórfico, poiquilítico, inclui quartzo, biotita e plagioclásio. A matriz é 
quartzo feldspática e micácea, rica em alumo silicatos, formam bandas intercaladas entre si. O 
quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais imbricados ou tangenciais entre si, associa-
se a plagioclásio, prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, geminado segundo as leis 
da albita e albita carlsbad, lamelas de geminação ocorrem arqueadas. A biotita é verde a 
parda, forma agregados lamelares orientados, deformados, associados a feixes de prismas de 
sillimanita, cristais tabulares a prismáticos de cianita e a raros cristais xenomórficos, 
parcialmente alterados de cordierita.  Sericita e carbonato são secundários. Opaco em cristais 
xenomórficos, zircão euédrico a oval, zonado e espinélio verde, sub idiomórficos são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Cianita-sillimanita-biotita-granada gnaisse 
 
Petrógrafa 
 MAC     10/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-111A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas vermelhas e pretas, brilhantes, mostra textura porfiroblástica com 
matriz granolepidoblástica e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspato, 
quartzo, granada, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-51%  
Quartzo-20%  
Biotita10% 
Granada-10% 

 

Hornblenda-02%  
Sericita-02%  
Carbonato-01% 
Epidoto-01% 

 

Opaco-03%  
  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Gnaisse de composição tonalítica, mostra textura porfiroblástica com matriz granolepidoblástica 
média e estrutura foliada. Porfiroblastos são de granada, atingem 6,0mm de tamanho, são 
xenomórficos e poiquilíticos, incluem plagioclásio, quartzo, biotita e zircão. A matriz constitui-se 
dominantemente de plagioclásio, quartzo e biotita com hornblenda subordinada. O plagioclásio 
é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares xenomórficos a idiomórficos, 
parcialmente alterados, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, 
forma mosaicos de cristais poligonizados, mostrando pontos de junção tríplices. O quartzo é 
xenomórfico, intersticial ao feldspato, está estirado. A biotita é parda a marrom, lamelar, forma 
agregados orientados. A hornblenda prismática, verde a azul, está associada à biotita. Sericita, 
carbonato e epidoto são produtos de saussuritização do plagioclásio. Mineral opaco/magnetita 
em cristais xenomórficos, em geral associado aos minerais máficos, allanita idiomórfica, 
zonada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes.        
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granada-biotita gnaisse tonalítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     10/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-111B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinza claro, verdes a pretas, mostra textura granolepidoblástica 
fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo biotita 
e magnetita.   
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-37%  
Quartzo-35%  
Plagioclásio-20%  
Biotita´05%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Epidoto-tr  
Opaco-02%  
Zircão-tr 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura 
foliada, deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio com 
biotita subordinada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, 
xenomórficos, pertíticos, mostra a geminação polissintética cruzada, varia entre 1,0 e 5,0mm 
de tamanho. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo 
as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcial e seletivamente saussuritizado e 
coberto por uma mistura microgranular de sericita, carbonato e epidoto. O quartzo é 
xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais xenomórficos, estirados, 
imbricados entre si, com forte extinção ondulante, ocorre ainda em intercrescimento 
mirmequítico com o plagioclásio. A biotita é parda, ocorre em lamelas e agregados lamelares 
orientados. Sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, em geral associados à biotita e zircão euédrico, arredondado a oval, 
zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Biotita gnaisse granítico, deformado  
 
Petrógrafa 
 MAC     10/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-113 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro com manchas cinzentas, dispersas, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de hornblenda, plagioclásio e quartzo.  
 
Mineralogia / Composição  

Hornblenda-79%  
Plagioclásio-10%  
Quartzo-05%  
Biotita-tr  
Clorita-01%  
Sericita-02%  
Epidoto-tr  
Carbonato-01%  
Opaco-02% 
Titanita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha básica/ultrabásica mostrando textura granular fina a média e estrutura maciça. Constitui-
se essencialmente de hornblenda com plagioclásio e quartzo subordinados. A hornblenda é 
verde, prismático tabular, sub idiomórfica a xenomórfica. O plagioclásio é tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, mostra-se parcialmente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico e como o 
plagioclásio, ocorre intersticial ao anfibólio. Biotita marrom avermelhada ocorre em raras e 
minúsculas lamelas, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Plagioclásio hornblendito 
 
Petrógrafa 
 MAC     10/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-115 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura 
foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspato, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-56%  
Quartzo-15%  
Biotita-12%  
Hornblenda-05%  
Carbonato-03%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Opaco-05%  
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo diorítica, mostra textura granonematolepidoblástica fina a média 
e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda. 
O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares a prismático tabulares, 
idiomórficos a sub idiomórficos, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, forma mosaicos de cristais poligonizados com pontos de junção tríplice, revelando 
grau metamórfico médio a alto. O quartzo é intersticial ao feldspato, forma mosaicos de cristais 
xenomórficos, imbricados entre si. A biotita parda, lamelar, forma agregados orientados e 
deformados, associa-se a hornblenda verde, prismático tabular. Carbonato, sericita e epidoto 
são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos está, em geral 
associado aos demais minerais máficos. Allanita envolvida por epidoto, zircão euédrico, zonado 
e apatita em prismas ou em secções basais hexagonais são os demais minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta hornblenda-biotita-quartzo diorito (gnaisse quartzo diorítico) 
 
Petrógrafa 
 MAC     10/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-118 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro, levemente avermelhado com manchas cinza escuro estiradas, Mostra 
textura granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
quartzo, sericita e hodróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-54%  
Sericita-20% 
Feldspato-20%  

 

Muscovita-05%  
Opaco <01%  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha muito fina, recristalizada, mostra textura granolepidoblástica e estrutura sub foliada. 
Constitui-se essencialmente de quartzo, feldspato, sericita e muscovita. Minerais micáceos 
resultam de processo de alteração hidrotermal. O quartzo  está recristalizado, forma mosaicos 
de cristais poligonais. Feldspato (kf?) ocorre em cristais intersticiais ao quartzo. Mosaicos de 
quartzo e feldspato resultam de recristalização de matriz felsítica. Muscovita em agregados 
lamelares, preenche vênulas, associa-se a quartzo em cristais maiores. Sericita em palhetas 
ocorre entremeada ao quartzo de granulação mais fina. Ocorre ainda formando agregados. 
Opaco é xenomórfico, está parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho. 
Aglomerados de palhetas de sericita são provavelmente pseudomorfos de feldspatos.    
 
 
Feições primárias totalmente obliteradas por recristalização e sericitização. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta tufo cinerítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     10/109/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-119 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e venulações anostomosadas de hidróxido de 
ferro, mostra textura granolepidoblástica muito fina e estrutura orientada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, magnetita/hidróxido de ferro e sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-44% 
Kfeldspato-05% 
Felsita-15% 

 

Sericita-10%  
Muscovita-03%  
Opaco/óxido de ferro-05%  
Sílica criptocristalina-03%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-15%  
  
 
 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra LL-118, anteriormente analisada, melhor preservada e mais 
intensamente impregnada por hidróxido de ferro vermelho. Fragmentos de rochas e de 
fenocristais de quartzo estão envolvidos por matriz felsítica, quartzo feldspática micro a 
criptocristalina. O quartzo ocorre como fragmentos e fenocristais sub euédricos, amebóides, 
com embainhamentos e corrosão pela matriz, variando entre 0,3 e 1,0mm; em mosaicos de 
cristais poligonizados, preenchendo vênulas, lentes, possíveis fragmentos de rochas, 
arredondados e na matriz associado ao feldspato. A sericita em finas palhetas compõe a matriz 
ou forma aglomerados, provavelmente em substituição a feldspatos ou a fragmentos de rochas. 
Muscovita ocorre em agregados lamelares. Magnetita/opaco em cristais xenomórficos está 
parcialmente alterada, libera hidróxido de ferro vermelho, preenche venulações e microfraturas 
anostomosadas. Sílica criptocristalina a microcristalina ocorre em possíveis fragmentos de 
rocha/púmices devitrificadas ou “shards”. Zircão apresenta-se euédrico a sub euédrico, zonado, 
impregnado por hidróxido de ferro.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Meta tufo de cristais/lítico  (milonitizado?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     11/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-120 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura afanítica com fragmentos de até 3,0mm, 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de clorita, epidoto, anfibólio, plagioclásio, magnetita e 
fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição  

Clorita-15%  
Tremolita/actinolita-15%  
Epidoto-15%  
Plagioclásio10%  
Hornblenda-05%  
Quartzo-05%  
Sílica criptocristalina-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-03% 
Opaco-05% 
Titanita-02% 
Fragmentos de rochas-20% 

 

 
Observações 
Rocha muito alterada, mostrando predominantemente fortes processos de cloritização, 
tremolitização e epidotização.  Constitui-se de fragmentos de rochas e de minerais, variando 
entre <01 e 3,0mm, envolvidos por matriz formada por clorita, epidoto, tremolita/actinolita e 
ripas de plagioclásio.  Fragmentos são de rocha básica, tufo cinerítico, vulcânica formada por 
micrólitos de plagioclásio ripiforme e por quartzo microgranular. Estão, em geral alterados e 
substituídos por tremolita, clorita, epidoto, sericita e carbonato. Fragmentos de minerais são de 
fenocristais de plagioclásio, parcialmente saussuritizado e de quartzo.  Agregados de cristais 
prismático tabulares de hornblenda verde são possivelmente fragmentos de rocha 
básica/ultrabásica.   Sílica criptocristalina é intersticial. Mineral opaco/magnetita em cristais 
xenomórficos a esqueletais está associado à titanita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo lítico, andesítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     11/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-124 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas escuras a avermelhadas. Mostra textura fina a grossa, 
matriz afanítica com fragmentos de minerais e rochas de até 1,0cm de tamanho. Constitui-se 
de quartzo, feldspatos, clorita, biotita, fragmentos de rochas vulcanogênicas.  Está orientada. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-18%  
Plagioclásio-15%  
Kfeldspato-10% 
Felsita-10% 

 

Sericita-05%  
Carbonato-05%  
Clorita-05%  
Biotita-04%  
Opaco-02%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Fragmentos de rochas-25% 

 

 
Observações 
Fragmentos/fenocristais de quartzo, plagioclásio, kfeldspato, tufo lítico, tufo cinerítico estão 
envolvidos por matriz afanítica, recristalizada, constituída por sericita, material quartzo 
feldspático, cripto a microcristalino (felsita), agregados lamelares de biotita verde, clorita e 
carbonato. Matriz e fragmentos ocorrem estirados/orientados. Fragmentos e fenocristais de 
quartzo e de feldspatos variam entre <1,0 a 3,0mm de tamanho. O quartzo ocorre xenomórfico 
a sub idiomórfico, mostra golfos de corrosão/embainhamento. O plagioclásio é sub idiomórfico 
a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O kfeldspato é 
pertítico, xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada. Fragmentos de rochas, 
angulosos a sub arredondados são de tufos lítico, cinerítico, de cristais, variam entre 1,0 e 
10,0mm de tamanho. Alguns mostram “shards” devitrificados. Sericita, clorita e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. O carbonato associa-se preferencialmente aos feldspatos. 
Opaco associado à titanita, zircão euédrico, zonado e apatita em prismas são os minerais 
acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 (Meta) lapilli tufo lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-128 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza médio com manchas claras a avermelhadas, mostra textura afanítica com 
fragmentos de rochas e de minerais que variam entre 0,1 a 10mm de tamanho. Maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita e hidróxido de ferro vermelho.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-22%  
Quartzo-20%  
Plagioclásio-10%  
Sericita-05%  
Felsita-15%  
Sílica criptocristalina-15%  
Opaco-03%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-10% 
 
 
 

 

 
Observações 
Lapilli tufo de cristais de composição riolítica, mostra matriz fina, afanítica envolvendo 
fragmentos de rochas, de kfeldspato e de plagioclásio que variam entre 0,1 a 10mm de 
tamanho. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, xenomórfico, pertítico, mostra 
a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcial a totalmente sericitizado. Fragmnetos e 
fenocristais de quartzo ocorrem arredondados a angulosos, sub idiomórficos, mostra corrosão 
pela matriz/embainhamento. O quartzo aparece ainda formando mosaicos de cristais 
poligonizados em lentes e vênulas/amígdalas?. A matriz constitui-se de material quartzo 
feldspático/felsita, cripto a microcristalino, sílica cripto cristalina em agregados de esferulitos, 
impregnados por hidróxido de ferro, palhetas de sericita. Mineral opaco em cristais 
xenomórficos, está parcialmente oxidado e corroído, aparece ainda preenchendo microfraturas. 
Zircão ocorre em cristais euédricos a anédricos. Fragmentos de rochas são de tufos cinerítico e 
de cristais, estão sub arredondados.     
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Lapilli tufo riolítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:LL-129 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a marrom com manchas claras e verdes escuras, mostra textura porfirítica com 
matriz afanítica e estrutrura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-27%  
Kfeldspato-25%  
Plagioclásio-10% 
Felsita-15% 

 

Biotita-03%  
Clorita-02%  
Sílica criptocristalina-05%  
Sericita-03% 
Opaco-02% 

 

Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Carbonato-02% 
Fragmentos de rochas-05% 

 

 
Observações 
Rocha de composição riolítica, mostra textura porfirítica com matriz afanítica a microgranular. 
Pórfiros que variam em média entre 0,2 e 1,0cm de tamanho são de kfeldspato, quartzo, 
raramente de plagioclásio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada, inclui cristais menores de plagioclásio. O quartzo é xenomórfico, 
arredondado, anguloso a amebóide, mostra golfos de corrosão, por vezes rompidos. O 
plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, parcialmente alterado. A matriz constitui-se por material felsítico, quartzo feldspático, 
cripto a microcristalino, em vênulas mostra intercrescimento granofírico. Biotita verde ocorre em 
agregados lamelares arredondados, está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita e carbonato 
são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, 
associados a titanita, zircão euédrico a anédrico, zonado e apatita em prismas são os minerais 
acessórios presentes.  
 
Fragmentos de rochas mostram composição essencialmente feldspática/quartzo feldspática de 
granulação média 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito pórfiro sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-130 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes e cinza, mostra textura porfirítica, com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-28%  
Kfeldspato-28%  
Plagioclásio-10%  
Biotita-02%  
Clorita-05%  
Sericita-03%  
Carbonato-05%  
Felsita-15%  
Opaco-03% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Semelhante à amostra Ll-129, anteriormente analisada. Fenocristais de quartzo, kfeldspato e 
plagioclásio variam entre 1,0 e 4,0mm de tamanho. O quartzo ocorre arredonadado, amebóide, 
anguloso a euédrico, mostra golfos de corrosão. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico. 
Fenocristais de plagioclásio são tabulares, sub idiomórficos, estão geminados segundo as leis 
da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizados. A matriz constitui-se de felsita, micro a 
criptocristalina envolvendo venulações e lentes micro granofíricas, fibro radiais. Biotita está 
quase totalmente cloritizada, forma agregados lamelares. Clorita, sericita e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal.  Opaco em cristais xenomórficos mostra bordos de titanita. 
Zircão euédrico a anédrico, zonado e apatita prismática ou em secções basais hexagonais são 
os demais minerais acessórios presentes.  
 
A matriz mostra localmente estruturas estiradas que sugerem fluxo.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito pórfiro sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     16/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-131 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostras textura porfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-46%  
Quartzo-15%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-01%  
Clorita-10%  
Epidoto-05%  
Sericita-01%  
Carbonato-02%  
Opaco-04% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, sub vulcânica, mostra textura porfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Fenocristais de kfeldspato, quartzo e plagioclásio variam 
entre 3,0 e 8,0mm de tamanho. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre pertítico, 
tabular, sub idiomórfico a xenomórfico. O plagioclásio é tabular a prismático tabular, idiomórfico 
a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, 
parcialmente alterado, mostra bordos de kfeldspato. Feldspatos, como nas amostras 
anteriores, mostram coloração avermelhada provavelmente resultante de alteração de 
microinclusões de mineral opaco ferruginoso. O quartzo ocorre xenomórfico, arredondado. A 
matriz é essencialmente granofírica, constituída por intercrescimentos entre feldspatos e 
quartzo. A biotita é verde a parda, lamelar, está fortemente cloritizada. Cloritização e 
epidotização resultam de importante processo de alteração hidrotermal, preenchem vênulas e 
fraturas. Carbonato e sericita são os demais produtos secundários. Opaco em cristais 
xenomórficos, zircão euédrico a anédrico, zonado, apatita em prismas ou secções basais 
hexagonais e titanita em geral associada ao opaco são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito porfirítico, granofírico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     17/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-132 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com machas cinzentas e verdes escuras, mostra textura porfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-10%  
Clorita-10%  
Epidoto-08%  
Sericita-tr  
Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição sienogranítica, mostra textura porfirítica/glomeroporfirítica 
com matriz granular fina e estrutura maciça. Semelhante à amostra LL-131, anteriormente 
analisada, mais rica em quartzo. Pórfiros são de Kfeldspato, plagioclásio e quartzo, variam 
entre 1,0 e 8,0mm de tamanho. Feldspatos estão impregnados por hidróxido de ferro vermelho. 
O kfeldspato é o mineral mais abundante, ocorre pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a 
geminação carlsbad. O plagioclásio é tabular, xenomórfico a idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. Quartzo ocorre arredondado, com 
golfos de corrosão. A matriz é quartzo feldspática: kfeldspato pertítico é predominante, 
plagioclásio e quartzo são intersticiais. Clorita em agregados lamelares e epidoto microgranular 
resultam de forte processo de alteração hidrotermal. Sericita e carbonato são os demais 
produtos secundários. Opaco em cristais xenomórficos associado à titanita, apatita em prismas 
ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito porfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     17/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-133 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com machas cinzentas e verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-47%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-10%  
Biotita-04%  
Clorita-03% 
Sericita-01% 

 

Opaco-03%  
Titanita-01%  
Fluorita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra Ll-132, anteriormente analisada, mostra textura microporfirítica 
com matriz microgranular e estrutura maciça. Micropórfiros de kfeldspato, quartzo e raramente 
de plagioclásio variam entre <1,0 e 4,0mm de tamanho. Os feldspatos ocorrem impregnados 
por hidróxido de ferro vermelho. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico. O quartzo ocorre 
arredondado, anguloso a euédrico, mostra golfos de corrosão. O plagioclásio é tabular, sub 
idiomórfico, está alterado. A matriz é constituída por quartzo e feldspatos microgranulares a 
microgranofíricos; biotita parda a marrom em agregados lamelares, parcialmente cloritizados. 
Opaco em cristais xenomórficos associados à titanita, apatita em prismas, zircão euédrico a 
anédrico, zonado e fluorita associada á biotita ou intersticial aos feldspatos são os minerais 
acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     17/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-134 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes e cinzentas, mostra textura microporfirítica 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-02%  
Clorita-02%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-2%  
Titanita-01% 
Fluorita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Turmalina-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica a sieno granítica, mostra textura microporfirítica 
com matriz microgranular e estrutura maciça. Semelhante à amostra LL-133, anteriormente 
analisada. Micropórfiros de kfeldspato, quartzo e plagioclásio variam ente 1,0 e 5,00mm de 
tamanho. O kfeldspato predomina como fenocristal e na matriz. Ocorre pertítico, tabular, 
xenomórfico. Fenocristais de quartzo são anédricos, amebóides a euédricos, mostram golfos 
de corrosão. Os de plagioclásio são tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, estão 
alterados e cobertos por palhetas de sericita e algum carbonato. A matriz é quartzo feldspática, 
microgranular. Biotita ocorre em agregados lamelares, parcialmente cloritizados. Clorita, 
sericita e carbonato são secundários. Opaco em cristais xenomórficos a idiomórficos, 
associados à titanita, zircão euédrico a anédrico, zonado, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, turmalina em prismas e fluorita associada á biotita ou intersticial aos 
mosaicos quartzo feldspáticos da matriz são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-137 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada a cinza com manchas cinza claro e verdes, mostra textura 
porfirítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-29%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-10% 
Felsita-15% 

 

Biotita-03%  
Hornblenda-03%  
Clorita-05%  
Epidoto-05%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através das amostras LL-129 e LL-130. 
Mostra textura porfirítica/microporfirítica/glomeroporfirítica com matriz afanítica e estrutura 
maciça. Pórfiros de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda variam entre 1,0 e 6,0mm. O 
kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, mostra a geminação carlsbad. Pórfiros de quartzo 
estão arredondados, amebóides, raramente euédricos, mostram embainhamento (golfos de 
corrosão). Os de plagioclásio são sub euédricos, tabulares, estão geminados segundo as leis 
da albita e parcialmente alterados. A hornblenda é verde a azulada, prismático tabular, está 
associada e parcial a totalmente substituída por biotita parda a marrom, clorita em agregados 
lamelares e epidoto granular. A matriz felsítica ocorre criptocristalina ou em esferulitos, fibro 
radiais, preenchendo venulações, associada a quartzo poligonal. Porção criptocristalina mostra 
estruturas que sugerem fluxo. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita, xenomórficos, zircão euédrico a anédrico, zonado, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e allanita, xenomórfica a idiomórfica, parcialmente 
metamictizada são os minerais acessórios presentes. Acessórios estão, em geral associados 
aos minerais máficos.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Riolito pórfiro, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:LL-138 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a marrom, com manchas cinza claro e verdes, mostra textura inequigranular 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
hornblenda, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-51%  
Quartzo-15%  
Plagioclásio-10%  
Hornblenda-05%  
Biotita-05%  
Clorita-03%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr 
Opaco-05% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Cristais de kfeldspato e de plagioclásio variam entre 3,0 e 7,0mm de tamanho 
na secção delgada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais pertíticos, 
tabulares, xenomórficos, mostra a geminação carlsbad. O plagioclásio é tabular, idiomórfico a 
sub idiomórfico, está zonado, parcial a quase totalmente saussuritizado, ocorre envolvido por 
kfeldspato em textura anti rapakivi. O quartzo é intersticial aos feldspatos, xenomórfico, 
poligonal, varia entre 0,5 e 1,0mm de tamanho. A hornblenda é verde a azulada, prismático 
tabular, está associada à biotita parda, lamelar, parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, 
epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a 
sub idiomórficos, associados à titanita, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, 
zircão euédrico a anédrico, zonado e allanita xenomórfica, metamictizada são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-hornblenda-quartzo sienito 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:LL-139 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinza claro e verdes, mostra textura porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
hornblenda, clorita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44% 
 

 

Quartzo-15%  
Plagioclásio-15%  
Hornblenda-03%  
Biotita-03%  
Clorita-10%  
Epidoto-05%  
Carbonato-tr  
Opaco-04% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição quartzo sienítica, mostra textura micro a porfirítica com 
matriz granular fina e estrutura maciça. Semelhante à amostra LL-138, anteriormente 
analisada, diferindo apenas texturalmente. Feldspatos ocorrem impregnados por hidróxido de 
ferro vermelho, provavelmente resultante de alteração de microinclusões de mineral opaco 
ferruginoso. Fenocristais são de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda, variam entre 
1,0 e 6,0mm de tamanho. O kfeldspato é o mineral predominante como fenocristal e na matriz. 
Ocorre pertítico, tabular, xenomórfico. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, zonado, parcialmente alterado, mostra-se envolvido 
por kfeldspato em textura anti rapakivi. Fenocristais de quartzo estão arredondados, mostram 
bordos interdigitados pela matriz. A hornblenda é verde, prismático tabular, associa-se à biotita, 
parcial a totalmente cloritizada. Cloritização, epidotização e saussuritização resultam de 
importante processo de alteração hidrotermal.   Opaco em cristais xenomórficos a sub 
idiomórficos e titanita xenomórfica estão associados aos demais minerais máficos. Apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-141 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas verdes e cinzentas, mostra textura micrporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-45%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-01%  
Clorita-05  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição granítica, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Microfenocristais variam entre 1,0 e 5,0mm de tamanho, são 
de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. Kfeldspato e quartzo são predominantes como 
fenocristais e na matriz. Feldspatos estão impregnados por hidróxido de ferro vermelho. 
Fenocristais de kfeldspato são pertíticos, tabulares, anédricos. O quartzo ocorre arredondado, 
amebóide a euédrico, mostra embainhamento (golfos de corrosão). O plagioclásio é tabular, 
sub euédrico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente alterado.    
A matriz é quartzo feldspática, microgranular a microgranofírica. Biotita é rara, está quase 
totalmente cloritizada. Clorita em agregados de lamelas, sericita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, parcialmente oxidados, zircão euédrico 
a anédrico, zonado e apatita em prismas ou em secções basais hexagonais são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-142 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas avermelhadas, mostra textura fina e estrutura fragmentada, 
brechóide. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, clorita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-44%  
Felsita-25%  
Kfeldspato-10%  
Plagioclásio-05%  
Sericita-03%  
Clorita-03%  
Carbonato-05%  
Opaco-05%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Turmalina-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha muito alterada e constituída por fragmentos de tufo de cristais/lapilli tufo envolvidos e 
cimentados por agregados de quartzo, associado à clorita e a carbonato. Tufo constituído 
essencialmente por material quartzo feldspático felsítico, cripto a microcristalino com filmes de 
mineral opaco e alguns fragmentos de fenocristais de kfeldspato pertítico e de plagioclásio. 
Mineral opaco está alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Feldspatos estão parcialmente 
sericitizados. Apatita em prismas, zircão anédrico a euédrico e turmalina prismática são os 
demais minerais acessórios presentes.   
 
 
Aspecto brechóide dado por alteração hidrotermal/cristalização de quartzo, clorita e carbonato 
em vênulas e veios que envolvem os fragmentos da rocha.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo de cristais/lapilli tufo com forte alteração hidrotermal/brechação 
 
Petrógrafa 
 MAC     19/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-148 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas verdes, mostra textura porfirítica com matriz microgranular e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita, magnetita. 
Estrutura arredondada de 1,5cm de diâmetro constitui-se essencialmente de kfeldspato. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-46%  
Quartzo-20%  
Plagioclásio-15%  
Clorita-05%  
Carbonato-04%  
Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Opaco-04%  
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra Ll-131. Cloritização, 
carbonatação e epidotização resultam de importante processo de alteração hidrotermal. 
Fenocristais de kfeldspato, quartzo e plagioclásio variam entre 1,0 e 7,0mm de tamanho. O 
kfeldspato é predominante, ocorre pertítico, zonado, ocelar a arredondado. O plagioclásio é 
tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizado, mostra bordos de kfeldspato (textura anti rapakivi). Fenocristais 
de quartzo são sub arredondados a angulosos, mostra bordos interdigitados pela matriz. 
Aglomerado de cristais de kfeldspato, de formato arredondado, pode ser fragmento de rocha ou      
definido como textura glomeroporfirítica. A matriz é quartzo feldspática microgranular a 
granofírica. Clorita ocorre em agregados lamelares. Mineral opaco/magnetita e titanita em 
cristais xenomórficos estão, em geral, associados aos agregados de clorita. Zircão euédrico a 
anédrico e apatita em prismas ou em secções basais hexagonais são os demais minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Quartzo sienito porfirítico granofírico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     19/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-153 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-38% 
Quartzo-08% 

 

Felsita-30%  
Clorita-05%  
Epidoto-08%  
Sericita-03%  
Carbonato-03%  
Opaco-04%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica mostrando textura microporfirítica com matriz microgranular e estrutura 
maciça. Micropórfiros são de plagioclásio, variam entre <1,0 a 4,0mm de tamanho. Ocorrem 
prismáticos a prismáticos tabulares, euédricos a sub euédricos, geminados segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio. A matriz é essencialmente quartzo feldspática felsítica, 
micropoiquilítica, a cor avermelhada resulta de alteração de microinclusões de mineral opaco 
ferruginoso. Epidoto, clorita e quartzo ocorrem em agregados, provavelmente preenchendo 
amígdalas. O quartzo ocorre ainda em micro fraturas. Carbonato e sericita são os demais 
minerais secundários. Opaco ocorre ainda em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, 
associados à titanita e à clorita. Apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão 
em raros e minúsculos grãos ovais são os demais minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     19/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-155 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a marrom avermelhada, mostra textura afanítica e estrutura sub orientada. 
Constitui-se macroscopicamente de sericita, clorita, epidoto, quartzo e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-16%  
Epidoto-15%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-01%  
Carbonato-03%  
Clorita-03%  
Sílica criptocristalina-05%  
Opaco-04% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-05% 
Tremolita-01% 

 

 
Observações 
Fragmentos de cristais de plagioclásio e de rochas epidotizados e sericitizados ocorrem 
envolvidos por uma matriz cinerítica parcialmente devitrificada, constituída por agregados de 
sericita em palhetas, micrólitos de feldspatos e quartzo, shards, sílica cripto a microcristalina 
fibro radial, mineral opaco parcialmente oxidado, agregados lamelares de biotita, parcialmente 
cloritizada e carbonato. Sericita, clorita e carbonato resultam de importante processo de 
alteração hidrotermal. Titanita, apatita e zircão são os demais minerais acessórios presentes. 
Quartzo ocorre ainda em mosaicos de cristais poligonais, preenchendo vênulas e lentes. 
Tremolita em prismas aciculares associa-se a epidoto em fragmento de rocha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo de cristais (cinerítico) 
 
Petrógrafa 
 MAC     19/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-157 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada, mostra textura porfirítica/microporfirítica com matriz microgranular 
e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda 
e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-32%  
Kfeldspato-30%  
Quartzo-15%  
Hornblenda-05%  
Biotita-03%  
Epidoto-05%  
Clorita-01%  
Sericita-03% 
Carbonato-tr  

 

Opaco-04% 
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura microporfiroblástica com matriz 
micrgranular e estrutura maciça. Pórfiros são de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e hornblenda. 
Variam entre 1,0 e 5,0mm. O plagioclásio é tabular, xenomórfico a idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se fortemente 
saussuritizado e coberto por epidoto microgranular e sericita. Pórfiros de kfeldspato são 
pertíticos, tabulares, xenomórficos a sub idiomórficos. O quartzo está sub arredondado a 
anguloso, sub euedral, mostra golfos de corrosão (embainhamento). A hornblenda é verde a 
azulada, prismático tabular, está associada a agregados lamelares de biotita parda, 
parcialmente cloritizada. A matriz é quartzo feldspática, microgranular. Epidoto, clorita, sericita 
e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, em geral 
associado à titanita e aos minerais máficos, apatita em prismas e zircão euédrico a anédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-hornblenda-quartzo monzonito sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     20/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-158 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica e estrutura 
foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita, magnetita e sulfetos. 
Foliação relacionada a falhamento (informação de campo). 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-35%  
Quartzo-10%  
Felsita-20%  
Sericita-10%  
Carbonato-10%  
Clorita-10%  
Biotita-tr  
Opaco-05%  
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra LL-153, anteriormente analisada, mais alterada. Clorita, sericita e 
carbonato resultam de forte processo de alteração hidrotermal. Mostra textura glomero 
microporfirítica com matriz microgranular e estrutura foliada. Microfenocristais são de 
plagioclásio, ocorrem prismático tabulares, euédricos a sub euédricos, aglomerados, 
geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente alterados, 
orientados segundo a foliação, fragmentados. A matriz constitui-se de felsita, material quartzo 
feldspático, micro a criptocristalino, micropoiquilítico, agregados lamelares de clorita, palhetas 
de sericita associada a carbonato, quartzo intersticial. Quartzo ocorre ainda preenchendo 
vênulas e microfraturas, perpendiculares à foliação. Biotita ocorre em raras lamelas. Opaco 
microcristalino, sub a milimétrico, titanita xenomórfica, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 (Meta) andesito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     20/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-161 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas róseas e verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-03%  
Clorita-03%  
Sericita-02%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Fluorita-tr 
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra de número LL-141, anteriormente analisada, mostra textura 
microporfirítica com matriz microgranular e estrutura maciça. Micropórfiros são de kfeldspato, 
quartzo e plagioclásio, variam entre 1,0 e 4,0mm de tamanho. O kfeldspato é pertítico, tabular, 
xenomórfico a sub idiomórfico, mostra a geminação carlsbad. Microfenocristais de quartzo são 
euédricos a anédricos, arredondados, mostram golfos de corrosão. Os de plagioclásio são mais 
raros, ocorrem tabulares, sub idiomórficos, geminados, parcialmente alterados. A matriz é 
quartzo feldspática, microgranular, esferulítica a microgranofírica. Biotita em agregados 
lamelares está parcialmente cloritizada. Clorita, sericita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita xenomórficos, fluorita intersticial aos agregados quartzo feldspáticos e zircão 
euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Granito microporfirítico sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     20/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-162 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, mostra textura granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-
se macroscopicamente de sericita, biotita, quartzo e feldspatos. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-19%  
Kfeldspato-15%  
Quartzo-15%  
Biotita-15%  
Sericita-30%  
Epidoto-02%  
Titanita-03%  
Opaco-01%  
Turmalina-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha de provável composição granítica a granodiorítica, muito alterada e modificada por forte 
processo de sericitização. A sericita é o mineral predominante, ocorre em agregados de 
palhetas, envolve parcialmente agregados lamelares de biotita verde a parda, plagioclásio, 
kfeldspato e quartzo. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico. O quartzo ocorre xenomórfico. Epidoto em cristais granulares envolve allanita. Titanita 
xenomórfica a sub idiomórfica associa-se a opaco. Turmalina em prismas e zircão em grãos 
ovais são os minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hdrotermalito (de granitóide) 
 
Petrógrafa 
 MAC     25/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:LL-165A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a  bege com manchas verdes a pretas, mostra textura granular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-51%  
Plagioclásio-15%  
Quartzo-20%  
Hornblenda-03%  
Biotita-03%  
Epidoto-03% 
Granada-01% 

 

Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular fina a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio com biotita e 
hornblenda subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre pertítico, tabular, 
xenomórfico, varia entre 1,0 e 7,0mm de tamanho. Quartzo e plagioclásio são intersticiais ao 
kfeldspato. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as 
leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais imbricados 
entre si, com extinção ondulante. Hornblenda verde a azul, prismático tabular está associada à 
biotita parda. Epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, associado à titanita, allanita xenomórfica a idiomórfica, envolvida por 
epidoto, parcialmente metamictizada, zircão euédrico a anédrico zonado, granada xenomórfica 
e apatita em prismas ou em secções basais hexagonais são os acessórios presentes. 
Acessórios estão em geral associados aos minerais máficos.    
 
Xenólito é semelhante à amostra LL-162, anteriormente analisada. Biotita parda, lamelar e 
epidoto em prismas são os minerais predominantes, envolvem cristais de quartzo e de 
feldspatos. A textura fina é provavelmente resultante de metamorfismo térmico.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     25/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-165B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas verdes a pretas, mostra textura granolepidoblástica muito fina 
e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, epidoto.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-26%  
Quartzo-30%  
Kfeldspato-20%  
Biotita-05%  
Epidoto-10%  
Sericita-05%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha quartzo feldspática, mostra textura granolepidoblástica muito fina e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, kfeldspato, biotita, epidoto e sericita. O 
quartzo forma mosaicos de cristais poligonizados, entremeados por feldspatos: plagioclásio 
tabular, sub idiomórfico, geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad; kfeldspato, 
tabular, xenomórfico, pertítico, com a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio ocorre 
ainda em aglomerados de cristais maiores, prismático tabulares, geminados segundo as leis da 
albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizados. Biotita verde a parda em agregados 
lamelares forma aglomerados com epidoto granular e palhetas de sericita. Opaco com bordos 
de titanita, zircão anédrico a sub euédrico, zonado e apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-epidoto-feldspato-quartzo fels (xenólito/autólito? de granito) 
 
Petrógrafa 
 MAC     25/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-165C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro esverdeado com manchas esbranquiçadas a verdes escuras, mostra textura 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita, epidoto e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-35%  
Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-20%  
Biotita-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Allanita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-165B. Aglomerados 
de plagioclásio são venulares, estão lenticularizados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Biotita-feldspato-quartzo fels 
 
Petrógrafa 
 MAC     25/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-167 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro, com níveis descontínuos, estirados cinza claro, mostra textura 
granoblástica muito fina e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-18%  
Kfeldspato-20%  
Plagioclásio-15%  
Sillimanita-15%  
Andaluzita-15%  
Biotita-05%  
Muscovita-03%  
Epidoto-03% 
Tremolita-01% 

 

Clorita-01% 
Sericita-01% 
Opaco-04% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Granada-tr 

 

 
Observações 
Rocha resultante de metamorfismo de contato, mostra textura poiquiloblástica com matriz 
granoblástica fina e estrutura foliada. Biotita, muscovita, andaluzita e alguns cristais de 
feldspatos são poiquiloblásticos, incluem quartzo e opaco. A matriz é um mosaico de cristais 
poligonizados de quartzo, kfeldspato, plagioclásio, andaluzita. Kfeldspato mostra a geminação 
polissintética cruzada e o plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad. Sillimanita ocorre em feixes de prismas aciculares orientados ou forma aglomerados 
lenticularizados e estirados de prismas. Muscovita e biotita marrom ocorrem em 
intercrescimentos simplectíticos com sillimanita. Epidoto em agregados granulares associado à 
tremolita, opaco, quartzo e plagioclásio ocorrem em vênulas. Mineral opaco aparece ainda 
poiquiloblástico, inclui feldspatos, quartzo, minerais micáceos e sillimanita. Clorita e sericita são 
produtos de alteração hidrotermal. Granada em raros e minúsculos cristais idiomórficos a 
xenomórficos, apatita em prismas, zircão euédrico a anédrico são os demais minerais 
acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornfels 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-168 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro mostra textura afanítica e estrutura maciça, amigdalóidal. 
Constitui-se macroscopicamente de minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-27%  
Hornblenda-20%  
Biotita-10%  
Opaco/magnetita-10%  
Tremolita/actinolita-25%  
Epidoto-04%  
Carbonato-02%  
Quartzo-01%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura microporfirítica com matriz sub 
ofítica. Microfenocristais são de hornblenda (pseudomorfos de piroxênio) e de plagioclásio 
saussuritizado, variam entre <1,0 e 2,5mm de tamanho. A hornblenda é verde, está associada 
a mineral opaco. A matriz constitui-se de micrólitos de plagioclásio, apinhados, entremeados 
por mineral opaco, lamelas de biotita verde a parda e epidoto microgranular. Agregados de 
tremolita/acinolita verde associam-se à hornblenda ou ocorrem preenchendo microfraturas ou 
amígdalas. Quartzo é intersticial na matriz ou está associado à tremolita em fraturas ou 
amígdalas. Carbonato, epidoto e tremolita são produtos de alteração hidrotermal. Apatita em 
prismas e zircão xenomórficos são acessórios.   
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Basalto microporfirítico, amigdalóidal 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-169 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas arredondadas a ovais, verdes a róseas, mostra textura 
afanítica e estrutura maciça, amigdaloidal. Constitui-se macroscopicamente de minerais 
máficos, epidoto, plagioclásio e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33%  
Hornblenda-10%  
Epidoto-20%  
Tremolita/actinolita-15%  
Opaco-10%  
Biotita-05%  
Sericita-01%  
Titanita-02%  
Quartzo-01%r 
Kfeldspato-03% 
 
 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra LL-168, anteriormente analisada. Mostra textura microporfirítica 
com matriz sub ofítica a hialopilítica. Microfenocristais são de hornblenda verde, mostrando 
inclusões de mineral opaco, pseudomorfos de piroxênio. A matriz constitui-se de micrólitos 
ripiformes, apinhados de plagioclásio, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
entremeados por agregados lamelares de biotita parda a marrom, tremolita actinolita em feixes 
de prismas, epidoto microgranular e mineral opaco em cristais xenomórficos.  Amígdalas são 
arredondadas a ovais, variam entre 2,0 a 12mm, em geral estão preenchidas por epidoto fibro 
radial ou por epidoto+kfeldspato+plagioclásio+quartzo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Basalto microporfirítico amigdaloidal 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-172 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinzenta com manchas rosadas e verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e 
biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-25%  
Kfeldspato-48%  
Plagioclásio-20%  
Biotita-04%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Opaco-01%  
Titanita-tr  
Zircão-tr 
Carbonato-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, sub vulcânica, mostra textura porfirítica com matriz 
microgranular/granofírica e estrutura maciça. Microfenocristais de kfeldspato, quartzo e 
plagioclásio variam entre 1,00 e 4,00 mm de tamanho. O kfeldspato é o mais abundante ocorre 
pertítico, tabular, sub idiomórfico a xenomórfico. O quartzo euédrico a anédrico, mostra golfos 
de corrosão. O plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma 
mistura de sericita, epidoto em microprismas e algum carbonato.  A matriz é quartzo 
feldspática, microgranular a microgranofírica. Biotita verde a parda forma agregados lamelares. 
Sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais 
xenomórficos com bordos de titanita alterada a leucoxênio e zircão euédrico a anédrico, 
zonado são os minerais acessórios presentes, em geral estão associados aos agregados de 
biotita. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     26/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-174 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a arroxeada com machas claras a rosadas, mostra textura microporfirítica com 
matriz microgranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-49%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-01%  
Clorita-03%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Fluorita-02% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha semelhante à amostra LL-172, anteriormente analisada, Mostra textura microporfirítica 
com matriz microgranular/micropoiquilítica, localmente microgranofírica a fibro radial, a 
estrutura é maciça. Micropórfiros de kfeldspato, quartzo e plagioclásio variam entre <1,00mm e 
5,00mm de tamanho. O kfeldspato é predominante, ocorre pertítico, tabular a prismático 
tabular, idiomórfico a xenomórfico. O quartzo em cristais euédricos a anédricos, mostra 
embainhamento (golfos de corrosão). Microfenocristais de plagioclásio são sub idiomórfcios a 
idiomórficos, prismáticos a tabulares, estão geminados segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, parcial e seletivamente saussuritizados e cobertos por uma mistura de palhetas de 
sericita, microprismas de epidoto e algum carbonato. A matriz é quartzo feldspática, 
microgranular, micropoiquilítica, localmente microgranofírica a fibro radial. Biotita verde a 
marrom está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, associados à titanita, fluorita intersticial 
aos agregados quartzo feldspáticos ou associada à clorita e à biotita, apatita em prismas e 
zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sino granito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     27/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-176 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro com manchas milimétricas mais claras, mostra textura microporfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
clorita, sericita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-18%  
Plagioclásio-15% 
Felsita-15% 

 

Kfeldspato-05%  
Sericita-20%  
Carbonato-15%  
Clorita-05%  
Opaco-02%  
Titanita-tr  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Fragmentos de rochas-05% 
 

 

 
Observações 
Rocha muito alterada, feições primárias estão mascaradas por alteração hidrotermal resultando 
em importantes processos de sericitização, carbonatação e cloritização. Mostra textura 
microporfirítica remanescente com matriz felsítica, criptocristalina a 
microgranular/micropoiquilítica. Micropórfiros de plagioclásio e de kfeldspato pertítico variam 
entre <1,00 a 4,00mm de tamanho, ocorrem  euédricos a anédricos, fragmentados, estão 
geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, muito alterados e cobertos por uma 
mistura microcristalina de epidoto, sericita e carbonato. A matriz felsítica, microcristalina, 
micropoiquilítica está envolvida por palhetas de sericita, agregados cristalinos de carbonato e 
lamelares de clorita. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas e zircão 
euéderico a anédrico são os minerais acessórios presentes.  
 
Fragmentos de rocha muito fina, microporfirítica, estão sericitizados. Aglomerados de 
fragmentos de feldspatos também podem ser fragmentos de rochas de granulação mais 
grossa.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Tufo de cristais(?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     27/10/2017 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-177 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado a róseo, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-15% 
 

 

Biotita-05%  
Hornblenda-05%  
Epidoto-01%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-03% 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição sieno granítica, mostra textura microporfirítica com matriz 
microgranular e estrutura maciça. Microfenocristais são de kfeldspato, quartzo e plagioclásio, 
raramente de hornblenda. Variam entre <1,00 e 6,00mm de tamanho. O kfeldspato é pertítico, 
tabular, euédrico a anédrico. O quartzo em cristais euédricos a anédricos mostra 
embainhamento (golfos de corrosão). O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico, 
mostra as geminações albita carlsbad e lei da albita, está parcialmente saussuritizado. A 
hornblenda é verde, prismático tabular, está associada e parcialmente substituída por biotita 
verde em agregados lamelares. A matriz é quartzo feldspática microgranular, micropoiquilítica a 
microgranofírica. Epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e 
titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e 
zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Sieno granito microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     27/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-178A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura afanítica e estrutura maciça, amigdalóidal. Constitui-se 
macroscopicamente de clorita, epidoto, carbonato e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Epidoto-28%  
Carbonato-15%  
Clorita-20%  
Sílica cripto/microcristalina-20%   
Tremolita/actinolita-10%  
Opaco-03%  
Plagioclásio-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha vulcânica totalmente alterada por atividade hidrotermal, resultando em intensos 
processos de epidotização, cloritização, tremolitização e silicificação. Mostra textura afanítica e 
estrutura maciça, amigdalóidal. Epidoto e clorita em agregados granulares e lamelares são os 
minerais predominantes. Carbonato, sílica cripto a microcristalina e tremolita ocorrem 
intersticiais a esses agregados. Plagioclásio é raro, ripiforme, está geminado segundo a lei da 
albita. Opaco em cristais xenomórficos associado à titanita e apatita em prismas ou secções 
basais hexagonais são os minerais acessórios presentes.  Amígdalas estão preenchidas por 
epidoto, carbonato e sílica criptocristalina. 
 
 
Teor de anortita do plagioclásio não pode ser determinado devido ao grau de alteração.      
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito/Basalto amigdalóidal com forte alteração hidrotermal 
 
Petrógrafa 
 MAC     30/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-178B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas verdes, mostra textura afanítica e estrutura maciça, amigdalóidal. 
Constitui-se macroscopicamente de clorita, carbonato, epidoto e plagioclásio.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-43%  
Carbonato-20%  
Clorita-15%  
Quartzo-05%  
Epidoto-05%  
Opaco-07%  
Titanita-02%  
Sílica cripto/microcristalina-05%  
Apatita-tr 
 
 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra LL-178A. Está menos 
alterada, mostra maior concentração de amígdalas. A matriz pilotaxítica, constituída 
essencialmente por micrólitos de plagioclásio está preservada. Clorita, carbonato e opaco são 
intersticiais aos micrólitos apinhados do feldspato. Amígdalas estão preenchidas por carbonato, 
clorita, epidoto, quartzo e sílica cripto/microcristalina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Andesito/basalto amigdalóidal 
 
Petrógrafa 
 MAC     30/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:LL-179 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura inergranular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente 
de plagioclásio, hornblenda, clorita, biotita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-21%  
Hornblenda-20%  
Tremolita/actinolita-15%  
Epidoto-20%  
Clorita-15%  
Biotita-02%  
Quartzo-01%  
Opaco-02%  
Titanita-04% 
Apatita-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura sub ofítica média e estrutura 
maciça. Mostra intensos processos hidrotermais de epidotização, cloritização e tremolitização. 
O plagioclásio é prismático tabular a ripiforme, está parcial a totalmente coberto por epidoto 
granular a microprismático. A hornblenda é verde, prismático tabular, está parcialmente 
substituída por tremolita/actinolita, incolor a verde claro, em feixes de prismas aciculares, 
localmente fibro radiais. Clorita ocorre em agregados lamelares, associados a lamelas 
remanescentes de biotita parda. Quartzo é intersticial ao plagioclásio e anfibólios. Opaco  
titanita em cristais xenomórficos a sub idiomórficos ocorrem associados. Apatita aparece em 
prismas.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hornblenda gabro com forte alteração hidrotermal 
 
Petrógrafa 
 MAC     30/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA:LL-185 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a róseo com manchas verdes, mostra textura granular fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-40%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-30%  
Biotita-03%  
Clorita-02%  
Muscovita-01%  
Sericita-02%  
Opaco-01%  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
essencialmente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo com biotita subordinada. O kfeldspato é o 
mineral predominante ocorre pertítico, tabular, xenomórfico a sub idiomórfico. O plagioclásio é 
prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente sericitizado. O quartzo é xenomórfico intersticial 
aos feldspatos, ocorre ainda em intercrescimento gráfico com o kfeldspato e mirmequítico com 
o plagioclásio. A biotita é verde, lamelar, está parcialmente cloritizada e/ou muscovitizada. 
Clorita, muscovita, sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, em geral associados à biotita e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Micro granito granofírico 
 
Petrógrafa 
 MAC     30/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-34 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado, escuro, mostra textura fina, ofítica/subofítica e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. Magnética. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-43%  
Clinopiroxênio-25%  
Opaco-07%  
Tremolita-08%  
Sericita-05%  
Clorita-05%  
Carbonato-03%  
Epidoto-02%  
Biotita-tr 
Titanita/leucoxênio-02% 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, mostra textura sub ofítica e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio e clinopiroxênio. O plagioclásio ocorre em cristais, em média 
de 1 a 2mm,  ripiformes, euédricos, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, 
parcialmente saussuritizados. O clinopiroxênio é xenomórfico, intersticial e envolve em parte as 
ripas do plagioclásio. Mineral opaco (magnetita) ocorre pulverulento, associado aos minerais de 
alteração ou em cristais anédricos a euédricos, por vezes esqueletais. A biotita é marrom 
avermelhada, aparece em raras lamelas. Tremolita em feixes de prismas aciculares, sericita em 
palhetas, clorita em agregados lamelares, epidoto micro a granular e leucoxênio, amorfo, 
associado a titanita são os produtos de alteração hidrotermal. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-35A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas esbranquiçadas, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça a sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita 
subordinada. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-30%  
Quartzo-25%  
Clorita-05%  
Sericita-03%  
Muscovita-02%  
Epidoto-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular fina a grossa e estrutura maciça, 
localmente foliada. Constitui-se dominantemente de feldspatos e quartzo. Feldspatos ocorrem 
em cristais sub centimétricos, tabulares, xenomórficos, o kfeldspato é pertítico e o plagioclásio 
mostra-se geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad está parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de sericita, epidoto microgranular e raro carbonato. O 
quartzo está fragmentado e recristalizado, forma mosaicos de minúsculos cristais, sub 
milimétricos ora tangenciais, ora imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos, mostra 
extinção ondulante. Clorita ocorre em agregados lamelares estirados, associados a muscovita, 
provavelmente em substituição a biotita pré existente. Epidoto, carbonato e sericita são os 
demais produtos d alteração hidrotermal. Opacos e titanita em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas, zircão eédrico, zonado a anédrico e allanita parcialmente metamictizada são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
Meta granito pouco deformado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-35B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha verde escuro, acinzentado, mostra textura sub ofítica, muito fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-53% 
Clinopiroxênio-10% 

 

Tremolita-actinolita-30%  
Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Carbonato-01%  
Opaco-02%  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição básica, mostrando textura sub ofítica e estrutura maciça, fortremente 
afetada por processos de alteração hidrotermal: tremolitização, saussuritização. Constitui-se 
essencialmente de plagioclásio, tremolita-actinolita e remanescentes de cristais de 
clinopiroxênio. O plagioclásio ocorre em cristais euédricos, ripiformes, está geminado segundo 
as leis da albita, albita-carlsbad e albita-periclínio, mostra-se parcialmente substituído por uma 
mistura de epidoto microgranular, palhetas de sericita e carbonato. O clinopiroxênio é anédrico, 
intersticial as ripas de plagioclásio, está quase totalmente substituído por agregados fibrosos a 
aciculares de tremolita-actinolita, ocorre ainda em simplectitos com o plagioclásio. Mineral 
opaco é anédrico, aparece ainda em minúsculos cristais e filmes associados ao anfibólio. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Diabásio parcialmente alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-37 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas cinza escuro e esverdeadas, mostra textura inegranular média e 
estrutura sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-40%  
Kfeldspato-30%  
Quartzo-20%  
Clorita-03%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha granítica, deformada, mostra textura granoblástica fina a média e estrutura sub foliada. 
Essencialmente quartzo feldspática. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em 
cristais tabulares, sub idiomórficos, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad, está 
parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto 
microgranular e raro carbonato. O kfeldspato é xenomórfico, pertítico, está 
fragmentado.Quartzo encontras-se fragmentado, forma agregados de minúsculos subgrãos, 
ora tangenciais, ora imbricados entre si, com estiramento e extinção ondulante. Clorita forma 
agregados lamelares, provavelmente substitui totalmente biotita pré existente. Opaco forma 
agregados, associa-se a titanita. Allanita sub idiomórfica, apatita em prismas e zircão euédrico 
a sub euédrico, zonado são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Meta quartzo monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-40A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde com manchas sub centimétricas esbranquiçadas, mostra textura porfiroblástica, 
com matriz granolepidoblástica e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de 
plagioclásio, biotita, quartzo e anfibólio. Porfiroblastos são de plagioclásio, atingem 0,5cm de 
tamanho.. 
  
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-46% 
Biotita-20% 
Quartzo-20% 

 

Hornblenda-03%  
Epidoto-05%  
Sericita-03%  
Carbonato-01% 
Clorita-tr 
Opaco-01% 

 

Titanita-01%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzodiorítica, Segundo classificação de afloramento, trata-se 
de paleossoma de gnaisse migmatítico. Mostra textura porfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica e estrutura foliada. Porfiroblastos são de plagioclásio, atingem 0,5cm, são 
subidiomórficos, tabulares, estão geminados segundo as leis da albita, albita-carlsbad e 
albita/periclínio. Na matriz ocorrem quartzo, cristais menores de plagioclásio, biotita e 
hornblenda. O plagioclásio mostra as mesmas características observadas nos porfioblastos. O 
quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais imbricados entre si, com forte extinção 
ondulante. A biotita é verde, ocorre em agregados lamelares, associa-se a hornblenda verde, 
prismático-tabular. Epidoto em agregados granulares, sericita em agregados de palhetas, 
carbonato e clorita lamelar são minerais secundários, resultantes de processo de alteração 
hidrotermal. Mineral opaco em cristais xenomórfico, allanita marrom, idiomórfica, zonada, 
inclusa em epidoto, apatita em grãos ovais e zircão sub euédrico, zonado são acessórios. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hornblenda-biotita gnaisse quartzo monzodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-40B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esbranquiçado a róseo com manchas e níveis cinza escuro esverdeado, mostra 
textura granolepidoblástica média e estrutura orientada e deformada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspato e biotita. 
  
Mineralogia / Composição  

Quartzo-30% 
Plagioclásio-36% 

 

Kfeldspato-15%  
Biotita-05%  
Epidoto-05%  
Sericita-03%  
Clorita-03%  
Carbonato-02%  
Opaco-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, leucossoma de migmatito, segundo classificação de 
afloramento. Mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura orientada e 
deformada. Constitui-se domianatemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato e biotita. O 
plagioclásio ocorre em cristais tabulares, sub idiomórficos, geminado segundo as leis da albita, 
albita-carlsbad e albita-periclínio. O quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais 
fragmentados, estirados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante. O kfeldspatos 
ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, pobremente geminados, alguns cristais menores 
estão inclusos em plagioclásio e mostram a geminação polissintética cruzada. A biotita é verde, 
forma agregados lamelares, está em parte cloritizada. Epidoto em agregados granulares, 
sericita em palhetas, carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opacos em cristais 
xenomórficos, apatita em grãos ovais, titanita sub a idiomórfica e zircão euédrico, zonado a 
anédrico arredondado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
Biotita gnaisse granodiorítico (leucossoma de migmatito) 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-40C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde escuro, mostra textura muito fina, ofítica/sub ofítica, maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. Magnética.   
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-46%  
Clinopiroxênio-30%  
Tremolita-05%  
Clorita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-02%  
Opaco-05% 
Titanita-02% 
Biotita-tr 
Apatita-tr 

 

  
 
Observações 
Rocha de composição básica, mostra textura sub ofítica muito fina e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, clinopiroxênio, minerais de alteração e opaco 
(magnetita) O plagioclásio ocorre em ripas sub milimétricas, está geminado segundo as leis da 
albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de 
sericita, epidoto microgranular e carbonato. O clinopiroxênio é tabular, xenomórfico, intersticial 
as ripas de plagioclásio, envolve as parcialmente. Mineral opaco é xenomórfico, por vezes 
esqueletal. A biotita aparece em raras lamelas marrom avermelhadas, Clorita em agregados 
lamelares, tremolita em feixes de prismas aciculares, sericita, epidoto e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal.  Apatita aparece em prismas finos. 
 
 
 
 
Rocha 
Diabásio 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-41 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas escuras, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
Magnética junto aos agregados de minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Plagioclásio-27%  
Quartzo-18%  
Biotita-02%  
Clorita-03% 
Epidoto-03% 

 

Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura média a grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de feldspatos e quartzo, com biotita subordinada. Kfeldspato é o 
mineral mais abundante, ocorre em cristais tabulares sub centimétricos, pertiticos. O 
plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as da 
albita e albita carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de 
sericita, epidoto microgranualr e raro carbonato. O quartzo forma agregados de cristais 
xenomórficos, intersticiais aos feldspatos, mostra fragmentação, imbricamento entre sub grãos 
e extinção ondulante. A biotita é marrom, forma agregados lamelares, está em parte cloritzada, 
associa-se a epidoto granular. Clorita, epidoto, sericita, carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, dispersos, parcialmente oxidados e substituídos 
por hidróxido de ferro vermelho, titanita associada a biotita e a clorita e zircão em cristais 
euédricos, zonados são os mionerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
Quartzo sienito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-42 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, acinzentado, escuro, mostra textura ofítica/sub ofítica fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. Magnética. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-¨36%  
Clinopiroxênio-25%  
Tremolita-10%  
Clorita-08%  
Sericita-05%  
Epidoto-05% 
Carbonato-03% 

 

Biotita-01%  
Opaco-04%  
Titanita-03% 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, muito alterada, mostra textura sub ofítica remanescente e 
estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de plagioclásio e clinopiroxênio. O plagioclásio 
ocorre em cristais ripiformes, euédricos, sub milimétricos, geminados segundo as leis da albita 
e albita carlsbad, fortemente saussuritizados e cobertos por uma mistura de palhetas de 
sericita, epidoto microgranular e carbonato. O clinopiroxênio é xenomórfico, intersticial, envolve 
parcialmente as ripas de plagioclásio. Tremolita em feixes de prismas aciculares, clorita em 
agregados lamelares, epidoto e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. A biotita é 
marrom avermelhada, está quase totalmente cloritizada. Opaco ocorre xenomórfico, esqueletal, 
associa-se a titanita. Apatita é observada em prismas aciculares longos. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-43A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: K-feldspato (50%), quartzo (45%), opacos ( ~ 5%), vidro vulcânico 
(5%) 
 
Minerais acessórios: zircão  
 
Minerais secundários:  
 
OBS: Mineralogia baseada na composição dos fenocristais 

 
Observações 
 
Rocha vulcânica félsica com matriz afanítica criptocristalina felsítica, com porções vítreas, 
isótropa, contendo fenocristas de quartzo e k-feldspato com até 0,7 mm em proporção de até 
10%. Os fenocristais de quartzo são subédricos, arredondados ou bipiramidais, com 
reentrâncias e golfos de corrosão nas bordas. Os fenocristais de k-feldspato são tabulares a 
levemente arredondados, localmente fraturados e com uma superfície suja, amarronzada. 
Minerais opacos muito finos ocorrem dispersos na matriz ou preenchendo microfraturas. 
Esporadicamente ocorrem microvênulas de quartzo cortando a rocha. Porções de opacos 
oxidados geram tons avermelhados na rocha. Pequenos cristais de zircão ocorrem associado a 
opacos 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Riolito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder - Formação Bom Jaguar 
 
Petrógrafo 
        DATA:24/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-50 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom a avermelhada com manchas cinzentas, mostra textura equigranular média e 
estrutura macica. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e poucos máficos 
(biotita).  
Mineralogia / Composição  
 
Minerais essenciais: Quartzo (36%), K-feldspato (40%), plagioclásio (20%), biotita 
cloritizada (2%), opacos (0,5%). 
 
Minerais secundários: sericita e clorita 
 
Acessórios: zircão (traços) 
 
Observações 
 
Rocha de composição sieno a monzogranítica, com textura equigranular hipidiomórfica média e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de quartzo, k-feldspato e plagioclásio. O 
kfelspato é tabular, euédrico a anédrico, invariavelmente pertítico, mostra pigmentação róseo a 
avermelhada dada por microinclusões oxidadas de mineral ferruginoso. O quartzo é anédrico, 
alguns cristais possuem leve extinção ondulante e contatos serrilhados. O plagioclásio está 
moderadamente sericitizado com maclas do tipo albita. O k-feldspato é microclina com típico 
maclamento xadrez e com intercrescimento pertítico. 
 
Rocha 
Sienogranito com biotita 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires 
 
Petrógrafa 
CLA   Ago/2016 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-54 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de coloração avermelhada com manchas milimétricas verdes escuras, mostra textura 
muito fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, clorita e 
hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-55%  
Pagioclásio-20%  
Kfeldspato-10%  
Clorita-10%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco/leucoxênio-01%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rocha-02%  

 
Observações 
Rocha sedimentar quartzo feldspática, mostra textura granular fina, estrutura maciça. Constitui-
se dominantemente de quartzo, plagioclásio, kfeldspato e clorita. O quartzo ocorre em grãos 
angulosos, raramente sub arredondados. O plagioclásio é tabular, está geminado segundo as 
leis da albita e albita-carlsbad. O kfeldspato é microclínio, mostra a geminação polissintética 
cruzada. Feldspato mostram, em geral impregnações de hidróxido de ferro vermelho, 
provavelmente resultante de alteração de microinclusões de opaco. Clorita em agregados 
lamelares e sericita em agregados de palhetas ocorrem irregularmente distribuídas e resultam 
de alteração hidrotermal. Carbonato é raro. Mineral opaco ocorre em grãos fortemente 
oxidados, liberam hidróxido de ferro vermelho ou estão alterados a leucoxênio. O zircão ocorre 
em raros e minúsculos grãos sub arredondados. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Arcózio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-55 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha verde escuro, maciça, cripto a microcristalina. 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita  
Carbonato  
Opaco  
Sílica cripro a microcristalina  
Quartzo  
Feldspato  
  
  
  

 
Observações 
Rocha mostrando textura extremamente fina, constituída essencialmente por palhetas de 
sericita, carbonato, sílica cripto a micrcristalina, preenchendo microfraturas e vênulas, mineral 
opaco em minúsculos cristais em parte oxidados e fragmentos sub milimétricos de quartzo e de 
feldspato dispersos. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-57 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e verdes, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-66%  
Plagioclásio-05%  
Quartzo-20%  
Biotita-01%  
Clorita-03%  
Sericita-01%  
Opaco-02  
Titanita-01%  
Fluorita-01% 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Quartzo e feldspatos ocorrem invariavelmente intercrescidos entre si. Kfeldspato pertítico é o 
mineral predominante, mostra ainda intercrescimento gráfico com o quartzo. O plagioclásio 
ocorre em poucos cristais tabulares, geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, 
inclusos em alguns dos feldspatos pertíticos. A textura é inegranular média e a estrutura 
maciça. Biotita marrom a parda  é lamelar, está em parte cloritizada. Mineral opaco em cristais 
xenomórficos está parcialmente alterado a hidróxido de ferro verrnelho, associa-se a titanita. 
Fluorita é venular. Zircão é observado em minúsculos cristais euédricos. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Granófiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-58A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas róseas e verdes escuras estiradas, mostra texrura 
granular/granoblástica média a grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, hornblenda e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-41%  
Quartzo-20%  
Kfeldspato-20%  
Hornblenda-04%  
Clorita-4%  
Epidoto-03%  
Sericita-03%  
Carbonato-02%  
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição granodiorítica, mostra textura granular/granoblástica fina a grossa e 
estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfeldspato,  hornblenda 
e clorita subordinadas. Plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares sub 
idiomórficos, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto micrograniular e 
carbonato. Kfeldspato é xenomórfico e pertítico. O quartzo encontra-se fragmentado a triturado, 
forma mosaicos de sub grãos, imbricados entre si, estirados, com forte extinção ondulante, 
intersticiais aos feldspatos. A hornblenda é verde, prismático tabular, está orientada. Clorita em 
agregados lamelares, provavelmente resulta de substituição completa de biotita pré existente. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórficoa a xenomórfica, allanita parcialmente 
metamictizada, apatita em prismas e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais 
acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
Meta granodiorito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP  CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-60 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a levemente rosado com manchas verdes, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-40% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-15% 
Biotita-05% 

 

Epidoto-05%  
Muscovita-04%  
Sericita-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

Leucoxênio-tr  
 
Observações 
 
Rocha de composição quartzo monzogranítica, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos a sub 
idiomórficos, pertíticos, geminados segundo carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, mostra as geminações lei da albita, albita carlsbad e 
albita periclínio, está parcialmente saussuritizado. O quartzo ocorre em mosaicos de cristais 
xenomórficos, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante. A biotita é verde, forma 
agregados lamelares, está em parte muscovitizada. Muscovita, sericita, epidoto e carbonato 
são secundários, resultam de processo de alteração hidrotermal. Opaco em cristais 
xenomórficos a sub idiomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, titanita 
euédrica, alterada a leucoxênio e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios 
presentes.   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Quartzo monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-61 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro a esbranquiçado com manchas verdes escuras a pretas, mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
.. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35% 
Plagioclásio-28% 
Quartzo-12% 
Biotita-08% 

 

Hornblenda-05%  
Epidoto-03%  
Sericita02%  
Carbonato-tr  
Opaco-03%  
Titanita-04% 
Allanita-tr 

 

Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa, 
com cristais de feldspatos de até 1cm e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de 
kfeldspato, plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda. O kfeldspato é tabular, xenomórfico a 
sub idiomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
plagioclásio é tabular, idiomórfico a subidiomórfico, está zonado e geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra processo de saussuritização seletiva devido à 
zonação. O quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos.A biotita é verde a parda, 
lamelar. A hornblenda é verde, prismático tabular está em geral associada á biotita. Epidoto, 
sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais sub idiomórficos 
a xenomórficos, titanita idiomórfica, allanita sub idiomórfica, zonada, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Hornblenda- biotita-quartzo monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-62 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cor rósea clara com manchas cinzentas e pretas, mostra textura granular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e 
magnetita. 
.. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-12% 
Biotita-10% 

 

Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-04%  
Zircão-tr  
Allanita-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular média a grossa e 
estrutura sub foliada, pouco deformada. Alguns cristais de kfeldspato e de plagioclásio são 
centimétricos. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O 
kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico, mostra as geminações polissintética cruzada e 
carlsbad, os cristais maiores são poiquilíticos, incluem plagioclásio, quartzo e biotita. O 
plagioclásio é tabular a prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo 
as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio e parcialmente saussuritizado, mostra 
algumas lamelas de geminação arqueadas. O quartzo é intersticial aos feldspatos está 
fragmentado, mostra extinção ondulante e preenche microfraturas nos feldspatos. A biotita é 
verde, ocorre em agregados lamelares sub orientados, associa-se a epidoto, titanita e opaco. 
Epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
idiomórficos a xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita 
sub idiomórfica e zircão em cristais euédricos a ovais, zonados são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta biotita quartzo monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-63A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha cinza claro esverdeado com machas cinzentas, mostra textura granolepidoblástica fina a 
média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita, clorita e 
feldspatos. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-35%  
Sericita-30%  
Clorita-25%  
Muscovita-03%  
Plagioclásio-05%  
Opaco-01%  
Titanita-<01%  
Leucoxênio-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Granitóide totalmente transformado por milonitização e alteração hidrotermal. Mostra textura 
granolepidoblástica fina a média e estrutura foliada, deformada. Constitui-se essencialmente de 
quartzo, sericita, clorita e secundariamente plagioclásio. O quartzo forma agregados de cristais 
fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante e estiramento. Agregados de 
palhetas de sericita ocorrem associados a agregados lamelares de clorita e de muscovita, 
envolvem fragmentos remanescentes de plagioclásio. Opaco em cristais xenomórficos está 
associado à titanita e a leucoxênio. Zircão ocorre em minúsculos cristais euédricos ou em 
grãos sub arredondados. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Milonito de granitóide hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-63B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha verde acinzentado, mostra textura fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-39%  
Clinopiroxênio-15%  
Tremolita-actinolita-20%  
Clorita-10%  
Sericita-05%  
Epidoto-05%  
Carbonato-02%  
Opaco-03%  
Titanita-01%  

 
Observações 
Diabásio mostrando textura sub ofítica fina, estrutura maciça e forte s processos de alteração 
hidrotermal: tremolitização, cloritização, saussuritização. Constitui-se dominantemente de 
plagioclásio, clinopiroxênio, tremolita-actinolita e clorita. O plagioclásio é ripiforme a tabular, 
euédricos, está geminado segundo as leis da albira, albita-carlsbad e albita-periclínio, está em 
parte substituído por uma mistura de epidoto prismático a granular, sericita em palhetas e 
carbonato. O clinopiroênio é tabular, anédrico, está quase totalmente substituído por feixes de 
prismas aciculares de tremolita-actinolita verde claro. A clorita ocorre em agregados lamelares, 
em geral associados aos anfibólios. Mineral opaco é xenomórfico, está associado, e em parte 
envolvido por titanita.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Diabásio com expressiva alteração hidrotermal 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-64 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha cinza claro, com níveis verdes escuros, mostra textura granolepidoblástica fina a média 
e estrutura sub foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-30%  
Kfeldspato-26%  
Plagioclásio-30%  
Biotita-03%  
Muscovita-03% 
Epidoto-03% 

 

Sericita-02% 
Clorita-01% 
Carbonato-tr 

 

Opaco-01%  
Titanita-<01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, deformada, mostra textura porfiroclástica com matriz 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Porfiroclastos são de plagioclásio e de kfeldspato. 
Os de plagioclásio são tabulares, xenomórficos a sub idiomórficos, mostram-se geminados 
segundo as leis da albita, albita-carlsbad e albita periclínio, estão em parte saussuritizados. 
Porfiroclastos de kfeldspato são xenomórficos, mostram a geminação polissintética cruzada.. O 
quartzo é intersticial aos feldspatos, forma agregados de sub grãos imbricados entre si, 
estirados, com forte extinção ondulante. Biotita parda ocorre em agregados lamelares, está 
parcialmente muscovitizada e/ou cloritizada. Epidoto granular, sericita e carbponato são os 
demais produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, associa-se a 
titanita, zircão euédrico, zonado, apatita em grãos ovais e allanita parcialmente metamictizada 
são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Meta monzogranito protomilonítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-67 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha cinza claro com manchas escuras, brilhantes, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-38%  
Kfeldspato-30%  
Quartzo-15%  
Biotita-08%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular, hipidiomórfica, e 
estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de feldspatos, quartzo e biotita. O plagioclásio é 
o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares euédricos a sub édricos, está geminado 
segundo as leis da albita e albita-carlsbad, por vezes zonado e seletivamente saussuritizado. O 
kfeldspato é tabular, anédrico, mostra a geminação polissintética cruzada. O quartzo é 
observado em cristais menores e forma agregados intersticiais aos feldspatos. A biotita é verde 
a parda, lamelar. Epidoto em agregados granulares e sericita em palhetas são produtos de 
saussuritização do plagioclásio. Opaco em cristais xenomórficos, titanita idiomórfica a 
xenomórfica, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e allanita parcialmente 
metamictizada são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Biotita quartzo monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-68A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha de coloração cinza esbranquiçado a rosado com manchas escuras, brilhantes, mostra 
textura inequigranular, média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-20%  
Biotita-05%  
Muscovita-03%  
Clorita-02%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Opaco-01% 
Titanita-<01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa, estrutura 
maciça, pouco deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio, 
secundariamente biotita. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, 
sub idiomórficos a xenomórficos, mostra a geminação polissintética cruzada, atinge 1,2cm de 
comprimento. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma agregados de cristais 
imbricados entre si, com moderada extinção ondulante. O plagioclásio é tabular idiomórfico a 
sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, por vezes zonado e 
seletivamente saussuritizado. A biotita é verde, lamelar, mostra-se parcialmente cloritizada e/ou  
muscovitizada. Epidoto, sericita, clorita e muscovita são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Biotita sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-CA-68B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha verde escuro, mostra textura ofítica fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-64%  
Clinopiroxênio-05%  
Hornblenda-15%  
Tremolita-actinolita-10%  
Biotita-01%  
Clorita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-01% 
Opaco-04% 

 

 
Observações 
Diabásio mostrando textura sub ofítica fina, estrutura maciça e forte alteração hidrotermal. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, hornblenda, tremolita actinolita e cristais  
remanescentes de clinopiroxênio e de lamelas de biotita. O plagioclásio é o mineral 
predominante, ocorre ripiforme, euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita-
carlsbad e albita periclínio, mostra-se parcialmente saussuritizado e substituído por epidoto 
granular, palhetas de sericita e algum carbonato. O clinopiroxênio é tabular, intersticial ao 
plagioclásio, está quase totalmente substituído por agregados fibrosos a prismáticos de 
tremolita-actinolita. A hornblenda é verde, ocorre em cristais tabulares, idiomórficos, associada 
aos demais máficos. Biotita é marrom avermelhada, está quase totalmente cloritizada. 
Tremolita-actinolita, epidoto, clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
O mineral opaco (magnetita) ocorre em cristais xenomórficos, esqueletais, dispersos. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Diabásio com forte alteração hidrotermal. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com pontos e manchas escuras, mostra textura inequigranular fina a grossa 
e estrutura maciça.Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-30%  
Kfeldspato-30%  
Plagioclásio-27%  
Biotita-05%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-01%  
Clorita-tr  
Opaco-01% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa e  
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de quartzo, kfeldspato, plagioclásio e biotita. O 
quartzo é xenomórfico, forma agregados de cristais imbricados entre si, intersticiais aos 
feldspatos, mostra extinção ondulante. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. O plagioclásio ocorre em cristais tabulares, sub idiomórfico, 
geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad. Alguns dos cristais dos feldspatos 
ocorrem como microfenocristais de até 0,3cm. A biotita é verde, forma agregados lamelares, 
mostra cloritização incipiente. Epidoto em agregados granulares, sericita em palhetas e 
carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opacos em cristais xenomórficos, apatita em 
prismas, titanita sub a idiomórfica, zircão em grãos ou em cristais sub euédricos e allanita 
parcialmente metamictizada são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Biotita monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-CA-71 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor avermelhada com manchas esbranquiçadas a levemente rosadas, mostra textura 
porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
micropórfiros de feldspatos de 1 a 3mm em matriz afanítica. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-34%  
Plagioclásio-23%  
Kfeldspato-35%  
Sericita-05%  
Opaco-03%  
Zircão-tr  
Carbonato-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição riolítica, sub vulcânica, mostra textura microporfirítica com matriz 
afanítica, felsítica.. Pórfiros são de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. Os de kfeldspato são sub 
euédricos a anédicos, estão associados e parcialmente substituídos por plagioclásio 
(albitização?). Fenocristais de quartzo são anédricos,, mostram golfos de corrosão pela matriz; 
os de plagioclásio estão quase totalmente sericitizados. A matriz é felsítica, uma mistura de 
quartzo e feldspatos microcristalinos, graficamente intercrescidos e  cristalitos em arranjos fibro 
radiais, formando estrutura esferulíticas. Sericita em finas palhetas, raro carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Mineral opaco ocorre em cristais euédricos ou em 
agregados pulverulentos, está parcialmente alterado e libera hidróxido de ferro vermelho. O 
zircão é observado em cristais euédricos, zonados a sub édricos.  
 
 
 
 
 
Rocha 
Riolito granófirico 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:CA-74 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom avermelhada com manchas avermelhadas mais claras, mostra textura porfirítica 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de kfeldspato, 
quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-41% 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-04% 
Clorita-05% 

 

Carbonato-03%  
Sericita-02%  
Opaco-01%  
Fluorita-03%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição riolítica, mostra textura porfirítica com matriz afanítica  
estrutura maciça. Fenocristais são de kfeldspato e de quartzo, variam entre 3 e 6mm. Os de 
kfeldspato são  idiomórficos a xenomórficos, pertíticos, os de quartzo são amebóides, mostram 
embainhamento e incluem matriz. A matriz é constituída por quartzo, kfeldspato e plagioclásio 
microcristalinos e biotita verde em agregados lamelares, parcialmente cloritizados. 
Microestruturas arredondadas ocorrem principalmente nos bordos dos fenocristais, são 
provavelmente esferulitos de sílica recristalizados. A cor avermelhada observada nos  
fenocristais e nos feldspatos da matriz resulta de alteração de microinclusões de mineral 
ferruginoso. Carbonato, clorita e sericita são produtos de alteração hidrotermal. Fluorita 
intersticial aos agregados microcristalinos de quartzo e feldspatos da matriz, opaco e titanita 
xenomórficos, apatita em prismas e zircão em grãos sub arredondados são os minerais 
acessórios presentes.    
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Riolito pórfiro 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-FS-53 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha cinza claro, levemente rosado, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-
se macroscopicamente de quartzo, sericita e muscovita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-65%  
Sericita-30%  
Muscovita-05%  
Pseudomorfos de feldspatos  
Opaco-tr  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha mostrando textura inegranular fina, estrutura sub foliada, constituída essencialmente por 
quartzo, sericita, muscovita e remanescentes de cristais de feldspatos, pseudomorfisados por 
agregados de finíssimas palhetas de sericita. O quartzo mostra recristalização incipiente, forma 
agregados de cristais entremeados pelos agregados de palhetas de sericita. A muscovita é 
lamelar, ocorre dispersa, forma também agregados impregnados por hidróxido de ferro 
vermelho. Mineral opaco está alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Zircão é observado 
em grãos sub arredondados e em cristais euédricos, zonados.  
 
Provável granitóide totalmente transformado por forte processo de alteração hidrotermal 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hidrotermalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-55 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cor rosa com manchas esparsas verdes, mostra textura equigranular fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e argilominerais. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo  
Kfeldspato  
Plagioclásio  
Muscovita  
Sericita  
Argilominerais  
Opaco/óxido de ferro  
Zircão  
  

 
Observações 
Rocha essencialmente quartzo feldspática, mostra textura equigranular muito fina e estrutura 
maciça. O quartzo é o mineral predominante, ocorre em cristais xenomórficos, agregados e 
imbricados entre sí, mostra extinção ondulante fraca. Entre os agregados de quartzo ocorrem 
os feldspatos, muito alterados e cobertos por uma mistura de sericita, argilominerais e 
hidróxido de ferro, ocorrem em cristais tabulares, xenomórficos. A distinção entre plagioclásio e 
kfeldspato só pode ser feita em poucos cristais que ainda preservam a geminação lei da albita 
e alguma pertita. A maior parte dos feldspatos está muito alterada e apresenta a coloração 
avermelhada, provavelmente resultante de alteração de microinclusões de hematita. A 
muscovita ocorre em lamelas dispersas, pode resultar de substituição de biotita pré existente. 
Minerais opacos são raros, estão fortemente oxidados e liberam hidróxido de ferro vermelho. O 
zircão ocorre em cristais arredondados a euédricos, zonados. 
 
 
 
 
Rocha 
Microgranito? (sub vulcânico) 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-59 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas esbranquiçadas e cinzentas, mostra textura microporfirítica, 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, minerais máficos. Fenocristais de feldspatos e de quartzo variam entre 1 e 3mm.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-50%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-15%  
Hornblenda-05%  
Biotita-01%  
Opaco-03%  
Allanita-tr  
Titanita-tr  
Zircão-tr 
Sericita-01% 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição sieno granítica, mostra textura microglomeroporfirítica, 
com matriz microgranular e estrutura maciça. Micropórfiros são de kfeldspato pertítico, 
raramente de quartzo. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais sub 
idiomórficos a xenomórficos, de poucos milímetros, impregnados de hidróxido de ferro 
vermelho, possivelmente resultante de alteração de microinclusões de hematita. Micropórfiros 
de quartzo são xenomórficos, mostram golfos de corrosão pela matriz. A matriz é 
percentualmente inferior aos micropórfiros. Constitui-se de grãos de quartzo, cristais 
idiomórficos, tabulares de plagioclásio, geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, 
cristais idiomórficos, tabulares de hornblenda e raros agregados lamelares de biotita. 
Hornblenda e biotita ocorrem parcialmente alteradas e substituídas por hidróxido de ferro 
vermelho. Mineral opaco é xenomórfico, associa-se a titanita.. Zircão aparece em minúsculos 
cristais sub euédricos, allanita está parcialmente metamictizada. A sericita ocorre como produto 
de alteração dos feldspatos.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Micro sieno granito glomeroporfirítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:FS-62 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas esbranquiçadas e escuras, mostra textura microporfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente quartzo, feldspatos, e 
hidróxido de ferro. Micropórfiros atingem 5mm de tamanho. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-05% 
Kfeldspato-05% 
Felsita-79% 
Opaco-05% 
Biotita-01% 

 

Sericita-03%  
Clorita-02%  
Zircão-tr  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Riolito mostrando textura microporfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Micropórfiros 
são de quartzo e de kfeldspato. Os de quartzo são anédricos, amebóides a sub euédricos, 
incluem a matriz ou mostra embainhamento (golfos de corrosão pela matriz). Pórfiros de 
kfeldspato são anédricos a sub euédricos, pertíticos, mostram a geminação carlsbad, como o 
quartzo, mostra golfos de corrosão pela matriz.  
A matriz é felsítica, constituída essencialmente por quartzo e feldspatos micro a 
criptocristalinos, ocorre impregnada por hidróxido de ferro vermelho, resultante de alteração de 
microinclusões de mineral ferruginoso. Opaco ocorre ainda em cristais xenomórficos, 
dispersos, muito alterados, liberam hidróxido de ferro vermelho. Biotita parda em raras e 
minúsculas lamelas está em parte cloritizada e/ou substituída por mica branca. O quartzo 
aparece também em vênulas. Zircão em cristais euédricos a anédricos, está em geral 
associado ao opaco. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Riolito microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-63 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas esbranquiçadas, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de minerais máficos, plagioclásio e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio (relictos)  
Tremolita  
Biotita  
Sericita  
Clorita  
Carbonato  
Opaco  
Titanita  
  

 
Observações 
Rocha básica totalmente alterada, mostra provável textura ofítica/sub ofítica reliquiar e 
estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de minerais de alteração, agregados fibrosos e 
aciculares de tremolita, lamelares de biotita, quase inteiramente cloritizados e de palhetas de 
sericita associados a carbonato em substituição de plagioclásio, este ocorre apenas em cristais 
esqueletais, reliquiares. Mineral opaco é muito fino, está associado a titanita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
Rocha básica (gabro?) totalmente alterada. 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-64 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinza escuro esverdeadas, mostra textura granular grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e minerais máficos. 
Magnética junto aos minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-03%  
Epidoto-03%  
Clorita-02%  
Sericita-01%  
Opaco-02  
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça a sub foliada.. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e 
secundariamente biotita. O k feldspato é tabular, xenomórfico, pertítico, mostra as geminações 
carlsbad e polissintética cruzada. Plagioclásio ocorre em cristais tabulares, sub idiomórficos, 
geminados segundo as leis da albita, albita-carlsbad e albita-periclínio. Alguns cristais dos 
feldspatos apresentam-se total a paricalmente impregnados por hidróxido de ferro vermelho, 
provavelmente resultado de alteração de microinclusões de opaco (hematita). Fragmentação e 
arqueamento das lamelas de geminação são observados. O quartzo forma agregados de 
cristais menores, intersticiais aos feldspatos, mostra fragmentação, imbricamento, estiramento 
forte extinção ondulante. 
A biotita é verde, ocorre em agregados lamelares, está em parte cloritizada. Epidoto em 
agregados granulares e sericita em finas palhetas são também produtos de alteração 
hidrotermal. Mineral opaco parcialmente alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Titanita 
ocorre nos bordos do opaco. Allanita metamictizada, zircão euédrico zonado a anédrico, apatita 
em prismas são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-65A.  No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas cinza escuro, mostra textura inequigranular grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e máficos 
subordinados. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-46%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-15%  
Biotita-03%  
Clorita-03%  
Epidoto-02%  
Sericita-01%  
Opaco-03%  
Titanita-02% 
Zircão-tr 
Fluorita-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Semelhante a amostra FS-59, anteriormente analisada, mostra textura inequigranular mais 
grossa, estrutura maciça. A sub foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, 
plagioclásio e secundariamente, biotita. O kfeldspato ocorre em cristais centimétricos, 
tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostra a geminação polissintética cruzada. O plagioclásio é 
tabular idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad, parcialmente 
saussuritizado. O quartzo forma agregados de cristais fragmentados, imbricados entre si, com 
forte extinção ondulante. Observa-se uma fragmentação dos feldspatos e do quartzo, este 
mostra-se recristalizado. A biotita forma agregados lamelares, está cloritizada e não raro 
associa-se ao opaco e a titanita. Opaco ocorre em cristais idiomórficos a xenomórficos. A 
titanita aparece idiomórfica ou em agregados envolvendo alguns dos cristais de opaco. Fluorita 
é intersticial ou venular. Zircão ocorre em grãos ou em cristais euédricos zonados e a apatita 
em prismas.  
 
 
 
 
Rocha 
Sieno granito grosso 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FM-65B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura intergranular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de plagioclásio e minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-24%  
Clinopiroxênio (augita)-35%  
Tremolita/actinolita-10%  
Biotita-03%  
Epidoto-10%  
Clorita-05%  
Sericita-03%  
Opaco-05%  
Titanita-05% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica, mostra textura sub ofítica fina e estrutura maciça. Mostra-se 
fortemente afetada por processos de alteração hidrotermal: tremolitização, saussuritização e 
cloritização. Constitui-se dominantemente de clinopiroxênio, plagioclásio e minerais resultantes 
da alteração: tremolita/actinolita, epidoto, clorita, sericita.. O clinopiroxênio é o mineral mais 
bem preservado, ocorre em cristais tabulares, esqueletais, envolve parcialmente ripas de 
plagioclásio. O plagioclásio em cristais prismático tabulares ou ripiformes, geminados segundo 
as leis da albita e albita-carlsbad, está fortemente saussuritizado e coberto por uma mistura de 
epidoto granular e agregados de palhetas de sericita, Tremolita actinolita ocorre em agregados 
de prismas aciculares, provavelmente substituindo totalmente hornblenda ou piroxênio pré 
existentes. A biotita é marrom avermelhada, titanífera, está quase totalmente cloritizada. 
MineraI opaco em cristais xenomórficos está invariavelmente associado e parcialmente 
substituído por titanita. Ocorrem ainda preenchendo microfratura. Zircão em raros e minúsculos 
cristais, apatita em prismas são os demais minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
Diabásio 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-FS-66 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha cinza rosado com manchas cinzentas, mostra textura inequigranular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e anfibólio. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-39%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-25%  
Biotita-04%  
Hornblenda-03%  
Epidoto-03%  
Clorita-02%  
Sericita-01%  
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça, um pouco deformada com fragmentação de minerais e foliação incipiente. Constitui-se 
dominantemente de feldspatos e quartzo, subordinadamente biotita e hornblenda. O kfeldspato 
é o mineral mais abundante, atinge 1cm de tamanho, ocorre em cristais tabulares 
fragmentados nos bordos, em geral é pertítico e mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada  O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita e albita carlsbad, mostra lamelas de geminação arqueadas pela deformação. O 
quartzo está bastante fragmentado, forma mosaicos de subgrãos imbricados entre si, com forte 
extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos.  Biotita verde a parda, forma agregados 
lamelares sub orientados, está parcialmente cloritizada, associa-se a hornblenda sódica, verde 
a azulada, Epidoto granular, clorita, sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e 
titanita em cristais xenomórficos, em geral associados aos demais máficos, allanita 
metamictizada, zircão euédrico, zonado a granular e apatita em prismas, secções basais 
hexagonais ou grãos ovais são os minerais acessórios presentes. A titanita altera-se a 
leucoxênio.  
 
 
 
Rocha 
 
Sieno granito deformado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-67 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas escuras e claras, levemente rosadas, entremeadas, mostra textura 
granular grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
minerais máficos. Cristais de feldspatos e de quartzo atingem 0,8cm.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35%  
Quartzo-30%  
Plagioclásio-20%  
Biotita-03%  
Riebeckita-03% 
Granada-02% 

 

Clorita-02%  
Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr 
Opaco-01% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e secundariamente por 
minerais máficos (biotita, granada, riebeckita). O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre 
em cristais tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostra as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e 
albita-carlsbad, mostra porções substituídas por microclínio, em provável processo 
metassomático de potassificação. O quartzo ocorre intersticial aos cristais de feldspatos, forma 
agregados de cristais fragmentados, imbricados entre si, com forte extinção ondulante. Biotita 
verde a parda, forma agregados lamelares, está em parte cloritizada e associa-se a riebeckita 
prismático-tabular, azul a verde. A granada é xenomórfica, ocorre associada aos máficos. 
Opaco associado a titanita, zircão euédrico, zonado, apatita em prismas são os minerais 
acessórios presentes. Clorita, epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal.   
 
 
 
Rocha 
Granada-riebeckita-biotita sienogranito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-70 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza levemente rosado com manchas esbranquiçadas e verdes, mostra textura 
granular média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
minerais máficos. Levemente magnética junto aos minerais máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36% 
Plagioclásio-28% 
Quartzo-20% 

 

Biotita-05%  
Clorita-03%  
Epidoto-03%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mosta textura granular média e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e secundariamente por 
biotita. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, está fragmentado, mostra a geminação 
polissintética cruzada ou é pertítico. O plagioclásio ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, 
parcialmente alterados. O quartzo é intersticial aos feldspatos, forma agregados de cristais 
xenomórficos, ora tangenciais, ora imbricados entre si, grosseiramente orientados 
paralelamente aos cristais maiores de feldspatos. A biotita é verde, está em parte cloritizada, 
forma agregados lamelares orientados, epidoto, clorita, sericita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a idiomórficos, titanita, apatita em grãos 
ovais,  zircão euédrico a sub euédrico, zonado e allanita totalmente metamictizada são os 
minerais acessórios encontrados. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Meta monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-71 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cor rósea com manchas verdes escuras, mostra textura inequigranular média e 
estrutrura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. Magnética 
junto aos agregados escuros. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-39%  
Quartzo-35%  
Plagioclásio-20%  
Clorita-02%  
Muscovita-01%  
Sericita-01%  
Epidoto-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-01% 
Allanita-tr 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura inequigranular fina a média, maciça, 
deformada e recristalizada. Constitui-se essencialmente de feldspatos e quartzo. Kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, mostram a geminação 
polissintética cruzada, raramente é pertítico, forma agregados que incluem cristais menores, 
prismáticos, idiomórficos de plagioclásio geminado segundo as leis da albita e albita-carlsbad. 
O quartzo ocorre em agregados de cristais xenomórficos, ora tangenciais, ora imbricados entre 
si, mostra extinção ondulante. Minerais opacos, titanita, allanita, apatita e zircão ocorrem 
associados. Clorita e muscovita em agregados lamelares são produtos de alteração hidrotermal 
de biotita pré existente. Demais produtos de alteração hidrotermal são sericita, epidoto e raro 
carbonato. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Meta sieno granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-73 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada com manchas escuras, esverdeadas, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
Magnética junto aos máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-35%  
Plagioclásio-29% 
Quartzo-20% 

 

Biotita-05%  
Clorita-03%  
Muscovita-03%  
Sericita-02% 
Epidoto-02% 

 

Carbonato-tr 
Argilominerais-01% 

 

Opaco-tr  
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Fluorita-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granoblástica média a grossa e estrutura 
sub foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O 
kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico ou mostra a geminação polissintética cruzada. O 
plagioclásio ocorre em cristais tabulares, sub idiomórficos a xenomórficos, geminados segundo 
as leis da albita e albita-carlsbad, mostra-se parcialmente alterado a sericita, epidoto e 
carbonato, associados a argilominerais. O quartzo forma agregados de cristais xenomórficos, 
imbricados entre si, com forte extinção ondulante, estirados nos planos de foliação. Muscovita 
ocorre em lamelas orientadas segundo esses planos. A biotita é verde, está em parte 
cloritizada, forma agregados lamelares por vezes orientados. Opacos são raros, zircão ocorre 
em grãos arredondados a cristais euédricos, zonados, apatita em prismas ou grãos ovais, 
allanita está quase totalmente metamictizada e a fluorita ocorre nos planos de clivagem da 
biotita ou clorita. 
 
 
 
Rocha 
Metamonzogranito 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-75B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha verde, mostra textura porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de esparsos microfenocristais de 1 a 2 mm  de plagioclásio e minerais 
máficos.  
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-33%  
Clinopiroxênio-03% 
Hornblenda- 15% 

 

Epidoto-10%  
Tremolita/actinolita-10%  
Clorita-05%  
Sericita-10%  
Kfeldspato-04%  
Carbonato-tr  
Quartzo-05% 
Opaco-03% 
Titanita-02% 

 

 
Observações 
Rocha  muito alterada, mostra textura microporfirítica com matriz sub ofítica fina e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio e minerais máficos, O plagioclásio ocorre 
em raros microfenocristais e é o principal componente da matriz, está intensamente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita e epidoto microgranular, 
ocorre em cristais prismáticos a ripiformes, euédricos. Minerais máficos presentes são cristais 
idiomórficos remanescentes de clinopiroxênio, em parte substituído por tremolita/actinolita em 
feixes de prismas, hornblenda verde em cristais tabulares e clorita, intersticial, em agregados 
lamelares. Nos interstícios das ripas de plagioclásio ocorrem kfeldspato pertítico, quartzo em 
cristais xenomórficos e intercrescido com o plagioclásio, formando mirmequitos. Opaco 
associado à titanita são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
Diabásio alterado 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO:4322 
 
AMOSTRA:-FS-75C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas  
Rocha verde com manchas verde mais claro, mostra textura microporfirítica com matriz 
microfanerítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio e minerais 
máficos. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-35%  
Hornblenda-25%  
Clinopiroxênio-05%  
Clorita-10%  
Epidoto-08%  
Sericita-03%  
Carbonato-01%  
Quartzo-03% 
Kfeldspato-03% 

 

Opaco-05% 
Titanita-02% 

 

 
Observações 
Rocha de composição básica/intermediária muito alterada por processo hidrotermal, mostra 
textura microporfirítica com matriz sub ofítica e estrutura maciça. Micropórfiros de até 3mm são 
de plagioclásio, ocorrem prismático-tabulares, euédricos, geminados segundo as leis da albita, 
albita-carlsbad e albita-periclínio, estão fortemente saussuritizados e cobertos por uma mistura 
de epidoto microgranular, palhetas de sericita e algum carbonato.  Na matriz ocorrem 
plagioclásio em micrólitos e ripas minúsculas e minerais máficos: remanescentes de cristais de 
clinopiroxênio quase totalmente substituídos por hornblenda verde, prismático tabular e clorita 
em agregados lamelares. Epidoto, sericita e carbonato resultam de saussuritização do 
plagioclásio. Quartzo e kfeldspato ocorrem nos bordos dos fenocristais de plagioclásio 
formando intercrescimentos pertíticos e gráficos. Opaco ocorre em cristais xenomórficos, 
esqueletais irregularmente distribuídos. Titanita está associada a clorita e ao anfibólio. 
 
Dique? 
 
 
Rocha 
 
Andesito?  microporfirítico com intensa alteração hidrotermal. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      JUl/16 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:FS-77A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza a marrom, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, clorita, biotita e 
fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-49% 
Quartzo-15% 
Epidoto-15% 
Clorita-10% 
Carbonato-tr 

 

Opaco-05%  
Titanita-03%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Fragmentos de rocha-03%  
  
  
  

 
Observações 
Rocha tufácea de composição andesítica, mostra textura microporfirítica com matriz pilotaxítica 
e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de microfenocristais e fenocristais de até 
1,2cm de tamanho, fraturados e fragmentados de plagioclásio, prismático tabulares, geminados 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, parcialmente alterados a sericita, epidoto e 
carbonato, imersos em matriz rica em plagioclásio. Observa-se forte alteração hidrotermal 
resultando em intensa cloritização e epidotização, a clorita ocorre em agregados lamelares e o 
epidoto forma agregados granulares. A matriz constitui-se principalmente de micrólitos 
ripiformes de plagioclásio entremeados por minúsculos cristais de quartzo, clorita e mineral 
opaco parcialmente oxidado. Titanita ocorre associada ao opaco, apatita em prismas ou em 
secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes. 
Fragmentos de rocha andesítica são raros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Tufo de cristais (andesítico) 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:FS-77D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza escuro com manchas verdes, mostra textura microporfirítica com matriz afanítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, epidoto, clorita e 
fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-27% 
Quartzo-15% 
Epidoto-20% 
Clorita-10% 
Sericita-02% 

 

Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Fragmentos de rochas-20%  
  
  

 
Observações 
Rocha semelhante a amostra de número FS-77A, anteriormente analisada, apresenta porém 
maior quantidade de fragmentos de rochas. Microfenocristais de plagioclásio de até 3mm de 
tamanho, euédricos a anédricos, ocorrem orientados, estão fragmentados e geminados 
segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio e parcialmente saussuritizados e 
cobertos por epidoto granular, palhetas de sericita e carbonato. Microfenocristais de quartzo 
são raros e mostram golfos de corrosão. A matriz é constituída principalmente por micrólitos 
ripiformes de plagioclásio, em arranjos pilotaxíticos, localizados, quartzo em minúsculos cristais 
intersticiais ou preenchendo vênulas, mineral opaco, parcialmente oxidado, associado a titanita, 
agregados lamelares de clorita e epidoto em agregados granulares. Localmente obsereva-se 
estrutura de fluxo. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
Fragmentos são de andesito, de rocha vulcânica ácida e de arenito, ocorrem sub arredondados 
a angulosos e atingem 6mm de tamanho.   
Epidotização, cloritização e saussuritização refletem importante atividade hidrotermal. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Tufo lítico (andesítico) 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTPA CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-FS-81 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas verdes e cinza claro, mostra textura microporfirítica com 
matriz granular, muito fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e minerais máficos subordinados. Microfenocristais de feldspatos são abundantes e 
variam entre 1 e 2mm. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20%  
Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-30% 
Hornblenda-05% 

 

Biotita-03%  
Clorita-03%  
Sericita-03%  
Epidoto-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fluorita-tr 

 

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição monzogranítica, mostra textura microporfirítica com matriz 
granular fina e estrutura maciça. Fenocristais de plagioclásio, kfeldspato e quartzo sáo 
predominantes em relação à matriz. Os de plagioclásio são tabulares, idiomórficos a 
xenomórficos, estão geminados segundo as leis da albita e albita-carlsbad, zonados, 
apresentam processo de saussuritização seletiva, mais forte no núcleo dos cristais. O 
kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico. Fenocristais de quartzo são menos comuns, 
ocorrem xenomórficos e apresentam golfos de corrosão pela matriz minúsculos cristais de 
quartzo, plagioclásio e kfeldspato, hornblenda tabular verde e biotita marrom, lamelar compõem 
a matriz. A biotita está em parte cloritizada. Epidoto, sericita e carbonato são produtos de 
saussuritização do plagioclásio. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas 
ou em secções basais, zircão sub euédrico e fluorita venular são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
Rocha 
Monzogranito fino microporfirítico 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafa 
 MAC      ABR/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-43B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: K-feldspato (45%), quartzo (40%), opacos (hematita? ~ 10%), vidro 
vulcânico (~5%), plagioclásio? 
 
Minerais acessórios: zircão  
 
Minerais secundários:  

 
Observações 
 
Rocha vulcanoclástica com matriz afanítica cripto a microcristalina felsítica com uma foliação 
de fluxo marcante evidenciada por níveis quartzosos estirados e orientados que ocorrem por 
toda a rocha e que provavelmente tratam-se de púmices estirados e achatados, devitrificados. 
Imersos na matriz ocorrem microfenocristais e fenocristais numa proporção de ~ 10 a 15% de 
quartzo e k-feldspato (ortoclásio) de até 0,5 cm que geralmente são subarredondados ou 
angulosos, possuem bordas corroídas e golfos de corrosão. Alguns desses fenocristais estão 
fraturados e parecem fragmentos de cristais. Os púmices estirados e achatados estão quase 
totalmente devitrificados, possuindo um núcleo constituído por cristais de quartzo bem 
formados e estirados, enquanto a borda é formada por uma massa felsítica criptocristalina a 
vítrea. As bordas dos cristais de quartzo do núcleo estão bastante corroídas indicando alguma 
reação com a borda criptocristalina. Finos e abundantes cristais de minerais opacos de aspecto 
pulverulento, possivelmente hematita, ocorrem disseminados na matriz ou como inclusões e 
sobre os fenocristais de k-feldspato. Provavelmente são responsáveis pelo tom avermelhado 
da rocha.  
 
 
 
Rocha 
 
Ignimbrito fortemente soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder - Formação União do Norte 
 
Petrógrafo 
        DATA:23/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA44 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Matriz microcristalina felsítica (60%), fenocristais de quartzo (5%), 
quartzo nas faixas estiradas – pumices? (5%), material criptocristalino pumices? 
estirados.(20%), fenocristais de plagioclásio (2%), 
 
 

 
Observações 
 
Rocha vulcanoclástica com matriz microcristalina de textura micropoiquilítica e foliação de fluxo 
marcante evidenciada por faixas criptocristalinas estiradas e orientadas, onde o núcleo dessas 
faixas é constituído por cristais de quartzo maiores também estirados. Estas faixas poderiam 
ser púmices achatados e estirados totalmente devitrificados. Microfenocristais de quartzo e 
subordinados de plagioclásio são contornados pela foliação de fluxo. Muitos destes fenocristais 
possuem bordas corroídas e golfos de corrosão. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Ignimbrito fortemente soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Formação Braço Sul 
 
Petrógrafo 
        DATA:22/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA47 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Matriz criptocristalina felsítica (90%), opacos muito finos (10%) 
 

 
Observações 
 
Tufo cinerítico muito fino, textura criptocristalina, microbandado, estratificado. Em porções 
localizadas se observam cristais de quartzo e feldspatos (muito finos). Possui bandas ou 
microbandas, onde intercala material mais fino e mais rico em opacos, de cor cinza escuro, e 
material um pouco mais grosso (ainda criptocristalino) com tons mais claros 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico ácido 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Formação Braço Sul 
 
Petrógrafo 
        DATA:26/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-CA-51-A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha muito fina, afanítica, com matriz de coloração rosada com porções tingidas de roxo e 
pequenas concreções arredondadas de cor bege esverdeada, com cerca de 2 mm. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 30%  
Clorita – 15 
Epidoto – 15% 

 

Argilominerais-40% 
Opacos-1% 
 

 

  
  

 
Observações 
A rocha apresenta três colorações bem distintas em amostra de mão, que são diferenciadas 
composicional e texturalmente na microscopia. Observa-se em algumas porções, com 
coloração rosa na amostra de mão, um material muito fino, composto por matriz de argila e 
clastos esparsos de quartzo na fração silte. Em outras porções, que apresentam coloração 
roxa na amostra de mão, se observa a mesma composição da porção descrita anteriormente, 
porém, com uma grande quantidade de mica muito fina esverdeada junto à matriz, que 
provavelmente seja fruto de alteração hidrotermal. Obliterando as duas porções anteriormente 
descritas se observam nódulos arredondados com a borda rica em mica branca esverdeada e 
interior rico em epidoto. 
 
 
 
Rocha 
Tufo 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafa 
FS        JAN/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-CA-51-B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada, muito fina, afanítica, estratificada, com lentes esverdeadas em meio a uma 
massa rosada. Observam-se pequenas concreções circulades com cerca de 3 mm de 
diâmetro, aparentemente com a mesma composição do restante da rocha. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 27%  
Clorita – 15 
Epidoto – 4% 

 

Argilominerais-37% 
Opacos-5% 
Apatita – 3% 
Titanita – 4% 
Anatásio – 1% 
Alanita – 2% 
Monazita – 1% 
Rutilo – 1% 

 

  
  

 
Observações 
Rocha muito fina, com matriz de argila e clastos de clorita, pirita euédrica (?) e quartzo. 
Observam-se concreções arredondadas com bordas ricas em clorita e interior composto por 
quartzo, opacos, alanita, apatita, monazita, zircão, titanita, rutilo, anatásio e epidoto. 
 
 
 
Rocha 
Tufo 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
FS        JAN/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-61 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada, orientada, com matriz fanerítica fina e clastos de cristais médios, euédricos de 
feldspato róseo e de quartzo vítreo arredondado. Observam-se fragmentos muito alongados de 
vidro ou púmice. Rocha fortemente soldada. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 40%  
Feldspato-40%  
Vidro-10%  
Opacos-3%  
Argilominerais-7%  
  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de matriz muito fina, equigranular, composta por uma massa de vidro vulcânico 
devitrificado, feldspato argilizado e quartzo. Observam-se clastos de três tipos: 1) fitas 
alongadas de quartzo, que provavelmente são fragmentos vítreos soldados e devitrificados, 
cristais euédricos de feldspato argilizado e cristais arredondados de quartzo.  
 
 
 
Rocha 
Ignimbrito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
FS        JAN/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-72A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (45%), Microclina (20%), quartzo (20%), biotita (4%), 
clorita secundária (4%), opacos (1%). 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, muscovita e epidoto 

 
Observações 
 
Granitoide equigranular médio, de textura granular hipidiomórfica, com evidências de 
deformação na forma de extinção ondulante, além de subgrãos e recristalizações nas bordas 
de cristais de quartzo e microclina. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo 
        DATA:120/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-72-A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Granito equigranular fino, branco, maciço, leucocrático. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 30%  
Plagiocásio – 24% 
k-feldspato – 35% 
Clorita – 5% 

 

Opacos-2% 
Biotita– 2% 
Piroxênio – 1% 
Apatita – 1% 

 

  
  

 
Observações 
Rocha equigranular fina, composta por cristais anédricos a subédricos de plagioclásio 
sericitizado e microclínio e aglomerados de cristais anédricos de quartzo com extinção 
ondulante e contatos interloados indicando recristalização dinâmica. Houve recristalização 
completa do quartzo e parcial dos feldspatos (nas bordas). Os cristais de clorita são 
pseudomorfos de biotita, que se preserva em alguns raros cristais parcialmente substituídos 
pela clorita. O piroxênio aparece muito fino, associado à clorita e os opacos. O metamorfismo é 
de fácies xisto verde baixo. 
 
 
Rocha 
Meta-Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Cuiú-Cuiú (?) 
 
Petrógrafo 
FS        FEV/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-72B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
.  
Mineralogia / Composição  
 
Minerais Essenciais: Microclina (54%), quartzo (23%), plagioclásio (15%), biotita 
totalmente cloritizada (7%), opacos (1%) 
 
Minerais secundários: clorita e sericita 
 
Acessórios: apatita e zircão 
 
Observações 
Rocha foliada de composição sieno a monzogranítica, preserva textura ígnea inequigranular 
hipidiomórfica, porém com várias porções de textura granoblástica e níveis muito finos de 
micas (biotita cloritizada) orientados, chegando a formar um sútil bandamento. Predomina a 
microclina em cristais tabulares subédricos a anédricos, alguns orientados com a foliação com 
dimensão de até 3,5 mm.  
 
 
Rocha 
Biotita metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
S. I Nhandu 
 
 
Petrógrafa 
CLA      Ago/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-72-B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada, foliada, com estrutura milonítica. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 25%  
Plagiocásio – 53% 
Epidoto – 3% 

 

Opacos-5% 
Hornblenda– 3% 
Sericita – 10% 
Apatita – 1% 

 

  
  

 
Observações 
Rocha composta por plagioclásio fortemente saussuricitizado e recristalizado, assumindo 
formas de aglomerados prismáticos de cristais, refletindo os pseudomorfos euédricos, ou 
aglomerados alongadas totalmente transpostos e orientados, paralelos a faixas ricas em 
quartzo recristalizado com contatos ameboides ou com subgrãos muito finos. Observam-se 
cristais subédricos com bordas carcomidas de hornblenda, quase sempre associados a 
epidoto, opacos e apatita.  
 
 
Rocha 
Meta-tonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Cuiú-Cuiú (?) 
 
Petrógrafo 
FS        JAN/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-77B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Matriz (25%), Fragmentos de cristais - Quartzo (20%), plagioclásio 
(20%), k-feldspato (5%), fragmentos líticos e pumices ( 20%), epidoto secundário (4%), 
sericita (2%) 
 
Minerais acessórios: zircão  
 
Minerais secundários:  

 
Observações 
 
Rocha vulcanoclástica com matriz afanítica criptocristalina felsítica (?) contendo vários 
fragmentos de cristais (cristaloclastos) de quartzo e plagioclásio e subordinados de k-feldspato 
com tamanhos de cinza até lapili. Os fragmentos líticos são lapili angulosos a arredondados de 
composição riodacítica e subvulcânicas de composição intermediária epidotizadas. Ocorrem 
também pumices ovalados com vesículas e shards achatados e em cúspides. As vesículas são 
preenchidas por material vítreo ou devitrificado. A matriz está bastante devitrificada e constitui-
se de uma massa criptocristalina felsítica sericitizada. Os cristaloclastos de plagioclásio 
também estão sericitizados. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Ignimbrito moderadamente soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colíder - Formação União do Norte 
 
Petrógrafo 
        DATA:23/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-77-C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom, orientada, composta por bandas afaníticas de 1 a 2 mm, onduladas de cor 
marrom escuro e marrom avermelhado. Observam-se e cristais vítreos esverdeados. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 36%  
Plagiocásio – 18% 
k-feldspato – 37% 
Clorita – 6% 
Biotita – 2% 

 

Opacos-1% 
 

 

  
  

 
Observações 
Rocha inequigranular fina, granoblástica, orientada. A orientação é dada pela heterogeneidade 
composicional, com bandas de três composições distintas: 1) bandas ricas em aglomerados de 
cristais de quartzo com forma ameboide e extinção ondulante; 2) banda ricas em microclínio e 
plagioclásio anédricos a subédricos, e 3) lentes ricas em opacos, clorita e biotita.  
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
FS        FEV/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-78A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais:  
Quartzo (35%), plagioclásio (27%), k-feldspato (26%), hornblenda (4%) biotita (5%), 
opacos (3%)  
 
Minerais acessórios: titanita, apatita, zircão e alanita  
 
Minerais secundários: Clorita, sericita e titanita 

 
Observações 
 
Rocha com características subvulcânica, porfirítica, com matriz granular fina, constituída por 
cristais submilimétricos de quartzo, plagioclásio e k-feldspato em contatos retilíneos a 
irregulares (suturados?), algumas vezes em ponto tríplice. Os fenocristais são principalmente 
de feldspato alcalino e plagioclásio e subordinadamente de quartzo, que podem chegar a 1,5 
cm. Os fenocristais de feldspato potássico são ovalados com intercrescimento pertítico (pertitas 
em chama) e com frequência possuem textura rapakivi evidenciada pelas bordas albíticas. Os 
fenocristais de plagioclásio são tabulares fraca a moderadamente sericitizados, com bordas 
corroídas e com inclusões de quartzo nas bordas. Todos os fenocristais possuem bordas 
corroídas e irregulares com o quartzo possuindo inclusive golfos de corrosão. Ocorrem ainda 
fenocristais e microfenocristais de hornblenda prismática xenomórfica a hipidiomórfica 
(pleocroismo verde oliva a verde claro) e de biotita lamelar de pleocroismo marrom a castanho 
claro, esta última parcialmente cloritizada. A titanita forma cristais prismáticos hipidiomórficos e 
aglomerados de cristais totalmente disformes. Óxidos de ferro de coloração alaranjada ou 
avermelhada algumas vezes preenchem contatos entre os cristais.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hb-bt micromonzogranito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires 
 
Petrógrafo 
        DATA:23/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-78-A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom, orientada, composta por bandas afaníticas de 1 a 2 mm, onduladas de cor 
marrom escuro e marrom avermelhado. Observam-se e cristais vítreos esverdeados. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 36%  
Plagiocásio – 18% 
k-feldspato – 37% 
Clorita – 6% 
Biotita – 2% 

 

Opacos-1% 
 

 

  
  

 
Observações 
Rocha inequigranular fina, granoblástica, orientada. A orientação é dada pela heterogeneidade 
composicional, com bandas de três composições distintas: 1) bandas ricas em aglomerados de 
cristais de quartzo com forma ameboide e extinção ondulante; 2) banda ricas em microclínio e 
plagioclásio anédricos a subédricos, e 3) lentes ricas em opacos, clorita e biotita.  
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
FS        FEV/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-79 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (40%), k-feldspato (28%), quartzo (20%), hornblenda 
(6%) biotita (3%), opacos (3%)  
 
Minerais acessórios: apatita, alanita, titanita e zircão  
 
Minerais secundários: sericita, epidoto e clorita 

 
Observações 
 
Rocha de aspecto subvulcânico, com matriz de granulação fina a muito fina constituída por 
aglomerados de cristais submilimétricos de quartzo, plagioclásio e k-feldspato. Nesta matriz 
estão imersos vários microfenocristais de plagioclásio e hornblenda, e subordinados de k-
feldspato e quartzo. Os fenocristais de plagioclásio são subédrico a anédricos, de hábito 
tabular e estão moderada a fortemente sericitizados ou saussuritizados, com maclas do tipo 
albita. Tanto os microfenocristais de quartzo quanto os de plagioclásio possuem bordas 
corroídas e algumas vezes desenvolvem reentrâncias e golfos de corrosão. Os 
microfenocristais de hornblenda são prismáticos, subédricos a euédricos com pleocroísmo que 
varia de verde claro a amarelo pálido. A biotita é subordinada e geralmente está bastante 
cloritizada. Sericita e epidoto são produtos de alteração do plagioclásio. 
 
Típica rocha subvulcânica 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hb micromonzogranito microporfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires 
 
Petrógrafo 
        DATA:23/03/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-81 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (42%), k-feldspato (22%), quartzo (18%), hornblenda 
(5%), biotita (4%), clorita secundária (4%), opacos (3%). 
 
Minerais acessórios: apatita, titanita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, muscovita e epidoto 

 
Observações 
 
Granitoide de aspecto subvulcânico, com matriz granular fina, contendo diversos 
microfenocristais e até fenocristais (até 0,3 cm)de plagioclásio (estes são tabulares), quartzo 
(ovoides) e k-feldspato. No geral possuem bordas corroídas, principalmente o quartzo. A borda 
de alguns microfenocristais de plagioclásio desenvolve intercescimento com quartzo 
(mirmequita?). A hornblenda é verde claro, prismática a losangular (seção basal), subédrica. A 
biotita forma lamelas de até 1,0 mm, anédricas, marrom avermelhada. A clorita ocorre com 
frequência substituindo a biotita. Titanita anédrica ocorre associada aos opacos. O plagioclásio 
está bastante sericitizado/saussuritizado. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb microgranodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies qz monzonito? 
 
Petrógrafo 
        DATA:20/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-84 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (35%), k-feldspato (28%), quartzo (15%), hornblenda 
(12%), opacos (7%), biotita (2%). 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita e sericita 

 
Observações 
 
Granitoide com matriz granular fina, contendo fenocristais e microfenocristais de k-feldspato e 
plagioclásio, variando de milimétricos a até 1,3 cm. Os cristais de quartzo ocorrem 
exclusivamente na matriz, são anédricos a subédricos e geralmente formam uma espécie de 
intercrescimento gráfico com o k-feldspato. Os fenocristais de k-feldspato são pertíticos e 
podem apresentar um manteamento ou borda albítica evidenciando a textura rapakivi. Textura 
anti-rapakivi também ocorre onde fenocristais de plagioclásio possuem bordas de k-feldspato 
pertítico. Os cristais de hornblenda são abundantes, prismáticos, subédricos, algumas vezes 
poiquilítico, chegam a formar microfenocristais. Vários cristais subédricos de opacos 
(magnetita) ocorrem dispersos na rocha, geralmente associados a hornblenda e biotita. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hb-qz monzonito fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles Pires 
 
Petrógrafo 
        DATA:22/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-88 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (40%), k-feldspato (30%), quartzo (10-15%), hornblenda 
(8%) biotita (4%), opacos (5%), titanita (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita e titanita 

 
Observações 
 
Granitóide inequigranular médio a grosso, porfirítico, contendo fenocristais de feldspato 
pertítico e plagioclásio de até 1,5 cm. Observam-se várias texturas de desequilíbrio, 
principalmente nos fenocristais de plagioclásio que desenvolvem uma borda de feldspato 
pertítico. Intercrescimento gráfico também ocorre entre os fenocristais de feldspato. O feldspato 
alcalino geralmente é pertítico. Aglomerados de minerais máficos (biotita+hornblenda) e 
opacos+titanita ocorrem dispersos na rocha e se assemelham a porções de rochas máficas 
parcialmente digeridas. 
Os núcleos de plagioclásio estão bastante sericitizados e parte da biotita está cloritizada. 
 
Ocorre titanita primária e secundária 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz monzonito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies monzonito magnético 
 
Petrógrafo 
        DATA:19/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-88 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha rosada, maciça, composta por uma matriz fina rosada e cristais ou fragmentos de rocha 
de 0,5 a 1 cm com extremidades arredondadas e coloração cinza e branca. 
. 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 18%  
Plagiocásio – 30% 
K-feldspato – 37% 

 

Opacos-5% 
Hornblenda– 3% 
Biotita – 4% 
Titanita – 2% 
Apatita – 1% 

 

  
  

 
Observações 
Rocha com matriz fina composta por quartzo intercrescido com plagioclásio compondo uma 
típica textura gráfica e por aglomerados de minerais máficos (titanita, opacos, apatita, biotita e 
hornblenda). Os fenocristais são arredondados e compostos por um núcleo de plagioclásio 
fortemente sericitizado e com bordas de k-feldspato pertítico. 
 
 
Rocha 
Granófiro 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder 
 
Petrógrafo 
FS        FEV/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-90 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (33%), k-feldspato (30%), quartzo (25%), biotita (5%), 
opacos (3%), clorita secundária (4%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita e epidoto 

 
Observações 
 
Granitóide equigranular médio, isótropo, onde os cristais quartzo-feldspáticos dispõe-se num 
arranjo granular hipidomórfico. Os cristais de plagioclásio estão bastante sericitizados enquanto 
o feldspato alcalino geralmente é pertítico. Aglomerados de biotita e minerais opacos (porções 
de magma máfico-intermediário parcialmente assimilados?) ocorrem dispersos na rocha com 
forma irregular. Grande parte da biotita está cloritizada. Os minerais opacos (magnetita) variam 
de xenomórficos a subidiomórficos. 
Texturas de desequilíbrio são subordinadas e ocorrem na forma de bordas albíticas no 
feldspato potássico (rapakivi) 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies qz monzonito? 
 
Petrógrafo 
        DATA:19/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-93 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (38%), k-feldspato (30%), quartzo (12%), hornblenda 
(8%) biotita (2%), opacos (4%), clorita secundária (4%), titanita (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita 

 
Observações 
 
Granitóide inequigranular fino a médio, isótropo, contendo fenocristais (até 1 cm) e 
microfenocristais de plagioclásio. Os fenocristais são dominantemente de plagioclásio que 
mostram feições de desequilíbrio químico desenvolvendo bordas de feldspato alcalino pertítico. 
Aglomerados de minerais máficos incluindo biotita e hornblenda junto com opacos ocorrem 
dispersos. Cristais de hornblenda também ocorrem isolados.  
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies  monzonítica magnética? 
 
Petrógrafo 
        DATA:19/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-94 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (45%), k-feldspato (20%), quartzo (18%), hornblenda 
(10%) biotita cloritizada (4 %), opacos (2%). 
 
Minerais acessórios: apatita, titanita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita 

 
Observações 
 
Microgranitóide possuindo uma matriz de textura granular xenomórfica fina, essencialmente 
quartzo-feldspática, contendo microfenocristais e fenocristais (até 0,4 cm) de plagioclásio, e 
subordinados de k-feldspato, quartzo, hornblenda e biotita. Os fenocristais de plagioclásio, k-
feldspato e quartzo ou são ovoides ou tabulares, possuindo bordas corroídas. As lamelas de 
biotita estão bastante cloritizadas ou substituídas por opacos. A hornblenda é prismática, 
idiomórfia a subidiomórfica. O plagioclásio está moderadamente sericitizado (principalmente 
seu núcleo) 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz micromonzonito/monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies   
 
Petrógrafo 
        DATA:19/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: FS-97 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: feldspato alcalino pertítico (65%), quartzo (10%), hornblenda (8%), 
opacos (6%), Plagioclásio (5 %), titanita (2%), biotita (1-2%). 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: sericita e clorita 

 
Observações 
 
Granitoide de textura porfirítica, com pouca matriz de granulação média, contendo muitos 
fenocristais (de até 2,0 cm) de feldspato alcalino pertítico, ovoides a tabulares, subidiomórficos 
a xenomórficos. Entre os fenocristais (matriz) desenvolve-se com frequência um 
intercrescimento gráfico entre o quartzo e o feldspato. O quartzo ocorre essencialmente no 
intercrescimento gráfico. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Hb-qz sienito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies  
 
Petrógrafo 
        DATA:20/07/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4318-FS-99 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Arenito arcoseano avermelhado, médio, bem selecionado, composto por grãos de quartzo, 
mineral róseo e mineral preto. Estratificação não visível em amostra de mão. 
. 
Mineralogia / Composição  

Clastos90%: - Quartzo – 60%, fragmentos líticos líticos – 30%, biotita 2%, feldsp. 7%  
  
Matriz2% - Clorita 70%, illita 30%  
  
Cimento8% - quartzo – 100%  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito arcoseano médio, bem selecionado, imaturo, com clastos arredondados a sub-
arredondados, com esfericidade moderada a alta de quartzo, fragmentos líticos de rochas 
vulcânicas tufáceas (?) e feldspatos. Forte compactação química com recristalização do 
quartzo na borda dos grãos formando um cimento. Epimatriz composta por mica branca fina 
(illita?) e clorita. Em alguns locais se observam pseudomorfos de biotita substituídos por 
opacos e clorita. 
 
 
 
Rocha 
Arcóseo lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Colíder (?) 
 
Petrógrafo 
FS        FEV/2016 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-218A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
 Textura inequigranular hipidiomórfica, com cristais com contatos retilíneos a levemente 
interlobados em cristais menores. Os cristais maiores de ortoclásio (5%) são subédricos, contém 
inclusões de plagioclásio (está sericitizado) e biotita, os cristais de ortoclásio chegam até 8 mm 
e é levemente pertítico. Microclínio é a fase mais abundante (20-25%), anédrico a subédrico, 
com contatos dentados, chegam até 3 mm, com cristais menores. Plagioclásio (20%) é subédrico 
a anédrico, sericitizado em seus núcleos e com cristais de muscovita em suas bordas, não sendo 
possível determinar o teor de anortita devido a poucos cristais com geminação polissintética 
proeminente. Quartzo (15%) ocorre anédrico, com extinção ondulante e com recristalização em 
subgrãos em bordas de cristais maiores. Cristais de biotita (<5%) (pleocroísmo de verde escuro 
a marrom claro) formam esparsos agregados entre os cristais félsicos, altera para clorita (TR) e 
se associa com muscovita (2%) e epidoto (TR) também na alteração (todos TR). Contém ainda 
zircão e apatita como traços prismáticos euédricos. Contém opacos (TR) associados com biotita 
alterada e muscovita. 
Algumas características levam a crer que houve uma deformação subsolidus, ainda que 
incipiente. 
 
Rocha 
 Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-220A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Metasienogranito a metaalcali-feldspato granito, rosado, foliado inequigranular xenomórfico. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
 Textura inequigranular xenomórfica, com cristais de até 4mm, com deformação aparente dos 
cristais, que não chega a uma textura granoblástica. 
Microclínio (35%) são anédricos e contém muitas inclusões sericitizadas de plagioclásio euédrico 
e de quartzo também; formando cristais anédricos com contatos interlobados a pouco facetados, 
possui geminação em grade deformada; há um cristal de ortoclásio pertítico com uma borda 
sendo recristalizada para microclínio, com mirmequita nas bordas, evidenciando deformação 
subsolidus. Plagioclásio (An30) (20-25%) é subédrico, com contatos facetados a interlobados, 
contém sericita muito fina alterando algumas porções mais que outras, com geminação 
polissintética deformada. Quartzo (25-30%) é anédrico, com contatos dentados, com aparente 
recristalização de grãos maiores em subgrãos e extinção ondulante. Biotita (5-7%) possui 
pleocroísmo de marrom claro-escuro-verde escuro, é comum estar alterada para clorita e 
associada com muscovita também, formando finas fitas por entre os cristais maiores. Pode ser 
que parte da biotita tenha vindo de alteração de anfibólio, contudo não há anfibólio fresco em 
lâmina. Muscovita (2-3%) ocorre na alteração da biotita, também na alteração do plagioclásio. 
Há epidoto (TR) na alteração e também aparenta ter allanita (TR). Há opacos que estão alterando 
para massa avermelhadas, provavelmente rico em ferro. Opacos pode ser magnetita. 
A rocha apresenta uma deformação subsolidus, com bastante alteração hidrotermal 
superimposta a essa deformação, que não ocorre uma cristalização de minerais novos, 
tampouco a formação de uma foliação bem marcada com os minerais pré-existentes. 
 
Rocha 
 Metasienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-220B No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Enclave microgranular félsico com biotita, qtz e plag. Possui KF nas bordas que indica a 
contemporaneidade desse magma com a rocha meta-alcali-feldspato granítica. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
 Textura equigranular a localmente inequigranular, com cristais maiores subédricos chegando 
até 3 mm, o resto é mais fino que isso, com orientação dos cristais biotita, não chegando a formar 
uma foliação, apenas uma orientação preferencial dos cristais. É composto por plagioclásio (35-
40%), subédrico a anédrico, alterando para sericita, com zonamento oscilatório composicional 
que é marcado em alguns cristais por “anéis” de sericita (nesses cristais, aparenta ser um núcleo 
mais sódico pequeno, acompanhado por uma borda cálcica e outro núcleo mais sódico (Foto), 
isso pode ser devido a xenocristais sódicos no enclave com composição em desequilíbrio com 
líquido mais cálcico. Quartzo (35-40%) é anédrico, com cristais menores, e seus cristais maiores 
parecem estar recristalizados em subgrãos; possuem extinção ondulante e formam fitas 
alongadas na direção da orientação de biotita com cristais em contatos poligonais. Biotita (15-
20%) euédrica a subédrica, com pleocroísmo de marrom claro a marrom escuro, associado com 
muscovita, opacos e epidoto. Sericita (1-2%) forma cristais fibrosos no plagioclásio, e chega a 
formar cristais de muscovita, junto com a biotita. Clorita (TR) ocorre alterando a biotita, junto com 
alguns cristais esparsos de epidoto (TR). Opacos (TR) muito finos, associados a biotita. 
A rocha aparenta estar deformada, levando em consideração a rocha que ela interage (LL-220A) 
que se encontra alterada e as relações de contato (grãos aprisionados), conclui-se que também 
sofreu deformação subsolidus, ainda que em lâmina haja evidências. Trata-se de um biotita 
tonalito que intrude prováveis rochas do Nhandu/Pé quente. 
 
Rocha 
 Biotita tonalito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-220C No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Zona de interação entre a rocha tonalítica e a rocha sienogranítica, ambas deformadas, descritas 
acima. Próximo a zona de interação, formam-se bolsões de magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Textura inequigranular hipidiomórfica com cristais de até 4mm, cristais na maioria subédricos a 
anédricos, com contatos facetados. É possível ver as geminações deformadas. É composto por 
feldspato alcalino (ortoclásio e menores de microclínio) (40-45%) com contatos irregulares em 
seus cristais menores e os maiores, com inclusões de plagioclásio, opacos e quartzo. 
Plagioclásio (15-20%) possui geminação polissintética deformada, com leve alteração para 
sericita em seus núcleos, com cristais maiores chegando a 3mm. Quartzo (15-25%) perfaz tanto 
alguns cristais maiores, com inclusões e extinção ondulante, quanto cristais menores que 
parecem ser uma recristalização em subgrãos menores (ou mesmo cristalização de líquidos 
finais) com contatos poligonais e interlobados na matriz mais fina. Biotita (7-10%) é fina, entre os 
cristais maiores de fases félsicas, possui pleocroísmo de marrom escuro a marrom claro e grande 
parte de seus cristais já foram transformados em clorita, com bordas de muscovita. Clorita e 
muscovita (2-3%) associam-se a alteração da biotita, e sericita muito fina (TR) à alteração do 
plagioclásio. Opacos (1-2%) provavelmente magnetita, também estão presente. Possui um cristal 
de epidoto visível em lâmina. Cristais finos de apatita (TR) também estão presentes. 
Trata-se uma porção de interação entre os dois magmas, que guarda ainda todas as texturas 
ígneas deformadas. Aparentemente possui um cristal rapakivi, que é muito duvidoso ainda. A 
porção da lâmina é do metasienogranito. 
 
Rocha 
 Metasienogranito (porção entre enclave e sienogranito deformados) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 

CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA: LL-R-223 No. LABORATÓRIO:  

Características Mesoscópicas 
Biotita granodiorito rapakivi fino que ocorre como enclave nos sienogranitos grossos típicos do 
Nhandu. Esses enclaves possuem cristais aprisionados dos granitos grossos, cristais rapakivi e 
são cortados por veios precoces assim como o granito e posteriormente cortados por veios 
tardios, que cortam tudo. 

Mineralogia / Composição 

Observações 
Textura inequigranular hipiomórfica típica de granitoides, com a maioria dos cristais subédricos 
a euédricos, com contatos planares a levemente interlobados, aparenta pouca deformação, não 
há recristalização em subgrãos, o que há somente é extinção do ondulante no quartzo e alguns 
cristais de plagioclásio com geminação deformada. Microclínio (25-35%) é a fase com cristais 
mais grossos, subédricos, com contatos irregulares e inclusões em suas bordas; possui 
inclusões finas de plagioclásio sericitizado, com cristais maiores chegando a 4mm. Plagioclásio 
(20-25%) é mais fino, irregular, com cristais levemente sericitizados, mas sua maioria de cristais 
menores irregulares não possui alteração alguma; novamente é possível observar uma textura 
de sobrecrescimento em um núcleo mais sódico (provavelmente um núcleo de xenocristal) 
(FOTO) que é envolto num anel mais cálcico, com muita sericita, envolto os dois numa borda 
sódica sem alteração sericítica, essa textura já foi observada no enclave do ponto LL-220B. 
Quartzo (30-35%) é anédrico, irregular, com contatos interlobados e planares, contendo extinção 
ondulante. Biotita (3-5%) é esparsa, fina, com pleocroísmo de marrom escuro a marrom claro, 
com tons verdes, as fibras por vezes já está transformada em clorita; associa-se na alteração 
formando titanita e epidoto e em menor proporção sericita e opacos. Titanita (1%) é euédrica, 
parecendo ter sido formada por alteração hidrotermal, ainda com sericita em plagioclásio, epidoto 
e clorita. Apatita também é um mineral traço na rocha. 
O microclínio é levemente pertítico e forma mirmequitas nas bordas com o plagioclásio, por vezes 
possui inclusões de aparente plagioclásio com textura mirmequítica (FOTO). A rocha é um 
enclave mais fino, de composição sienogranítica, a mesma composição da rocha mais grossa 
do Nhandu, portanto é plausível considerar que não se trata de mistura de magmas de duas 
composições diferentes e sim uma realimentação da câmara magmática com um líquido de 
mesma composição, que encontra cristais mais sódicos (textura de sobrecrescimento em 
plagioclásio). 

Rocha 

 Sienogranito – monzogranito fino (localmente) 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafo(a) 

Leonardo Brenguere Leão Lopes 

Fotomicrografias 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 

CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA: LL-R-233 No. LABORATÓRIO:  

Características Mesoscópicas 
Enclave um pouco mais fino em contato com o monzogranito inequigranular grosso. Essa rocha 
é mais fina, com hornblenda chegando até 5mm próximo ao contato. 

Mineralogia / Composição 

Observações 
Textura inequigranular a localmente equigranular hipidiomórfica, fina com cristais maiores 
chegando a 3mm, mas sua grande maioria é submilimétrica. É isotrópica, não aparenta ter uma 
orientação de cristais. Plagioclásio (35-40%) é a fase mais abundante, com contatos interlobados 
e com zonamento composicional evidenciado por alteração preferencial de sericita em seus 
núcleos. Há cristais saussuritizados também, com sericita, epídoto, titanita; alguns cristais 
maiores chegam a 3 mm, no entanto o resto é mais fino. Microclínio (15-20%) forma cristais 
maiores anédricos com inclusões de quartzo/plagioclásio e levemente pertíticos, chegando até 3 
mm; ocorre menor também, cristalizando na matriz mais fina, em contatos irregular  com o 
quartzo; alguns cristais em contato com plagioclásio forma mirmequitas. Quartzo (20-25%) 
ocorre anédrico, com extinção ondulante, forma aglomerados de cristais que atingem 6 mm, 
‘fitados’, e cristalizados com contatos subpoligonais na matriz. Hornblenda (5-7%) chega até 2 
mm, pleocroísmo de verde escuro a verde claro, é anédrica, poiquilítica com inclusões de 
plagioclásio, quartzo e biotita (?); aparenta estar sendo substituída por biotita em algumas bordas 
e em fraturas no interior dos cristais, em alguns locais a titanita e epídoto também alteram a 
hornblenda. Biotita (3-5%) é subédrica, com pleocroísmo de marrom claro a marrom escuro, está 
associada com cristais de epidoto, allanita, titanita, hornblenda e alguns cristais pequenos de 
apatita. Allanita (TR) ocorre com coronas de epídoto. As fases de alteração são clorita (TR), 
subordinada, está alterando a biotita; titanita (1%), é euédrica, ocorre em aglomerados de fases 
máficas; epídoto (1-2%) ocorre junto com biotita e hornblenda. Ainda há cristais de opacos (TR), 
junto com biotita e epidoto; além de zircão (TR). 
Rocha mais fina que interage com o granito grosso, provavelmente um pulso magmático com 
mais cálcio e ferro, devido a cristalização de hornblenda em quantidade considerável, coisa que 
é rara nos granitos grossos do Nhandu, trata-se de uma possível realimentação de magma com 
líquidos mais cálcicos. 

Rocha 
 Monzogranito/Granodiorito localmente 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes 

Fotomicrografias 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 

CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA: LL-R-237 No. LABORATÓRIO: GJD-584 

Características Mesoscópicas 
Dique máfico com direção NE-SW que ocorre na SW da folha Rio Nhandu, intrudindo nas rochas 
da Suíte Nhandu. Estrutura maciça, com cor cinza escuro e com direção N020° aproximada, é 
fanerítica fina, com ripas prismáticas e cristais finos de plagioclásio e actinolita, epidoto, bolsões 
ricos em quartzo (ocelos?) e bastante magnética. 

Mineralogia / Composição 

Observações 
Textura subofítica presente, inequigranular fina, com cristais maiores submilimétricos, 
subédricos. A estrutura é maciça e se encontra bastante alterada, os únicos cristais da 
assembleia ígnea que ainda se preservam são relíquias de clinopiroxênio (provável augita), 
plagioclásio e quartzo (nada alterado). Plagioclásio (40-45%) se encontra praticamente todo 
saussuritizado, com sericita e epídoto; os cristais maiores chegam a 1,25-1,5 mm, formando 
agregados aleatórios de cristais prismáticos, por vezes manteados por actinolita (cpx alterado); 
devido alteração é difícil estimar a composição. Actinolita (30-35%) ocorre alterando o 
clinopiroxênio sendo possível ver alguns cristais com núcleos preservados de cpx; forma cristais 
fibrosos com birrefringência amarelada e pleocroísmo de incolor a levemente amarelado; os 
cristais formam também aglomerados em forma de agulhas. Augita (1-2%) é uma fase que foi 
alterada para actinolita, sobrando muito poucos núcleos reliquiares. Clorita (5%) é resultado de 
provável alteração de biotita, está associada com os opacos, epídoto e actinolita. Sericita (5%) 
perfaz a alteração do plagioclásio. Epídoto (7%) também é uma fase de alteração, subédrico a 
anédrico, está tanto associado com clorita e opacos, quanto com plagioclásio. Magnetita (2%) 
parece estar presente também, pelo formato octaédrico, com alterações de seus cristais com 
massas escuras não identificáveis. Há também carbonato (TR), alterando alguns cristais da 
matriz e quartzo (1%), que ocorre intersticial e está preservado. Apatita (TR) ocorre como fitas 
alongadas de até 1 mm, euédricas, com bordas corroídas. 
Trata-se de um dique de rocha máfica, bastante alterado, que ocorre com sulfetos prateados que 
não foram identificados em lâmina, mas só em amostra de mão (provável arsenopirita). Pode ser 
um importante fator metalogenético, pois se encontra bastante alterado, em contato com as 
rochas do Nhandu e carrega metais e apresenta fluidos, que podem ter vindo do mesmo magma 
basáltico ou ter sido adicionado por intrusões posteriores. 

Rocha 
 Diabásio 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes 

Fotomicrografias 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 

CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA: LL-R-243 No. LABORATÓRIO:  

Características Mesoscópicas 
Dique máfico com direção NE-SW que ocorre na SW da folha Rio Nhandu, intrudindo nas rochas 
da Suíte Nhandu. Estrutura maciça, com cor cinza escuro e com direção N020° aproximada, é 
fanerítica fina, com ripas prismáticas e cristais finos de plagioclásio e actinolita, epidoto, bolsões 
ricos em quartzo (ocelos?) e bastante magnética. 

Mineralogia / Composição 

Observações 
Textura subofítica presente, inequigranular fina, com cristais maiores submilimétricos, 
subédricos. A estrutura é maciça e se encontra bastante alterada, os únicos cristais da 
assembleia ígnea que ainda se preservam são relíquias de clinopiroxênio (provável augita), 
plagioclásio e quartzo (nada alterado). Plagioclásio (40-45%) se encontra praticamente todo 
saussuritizado, com sericita e epídoto; os cristais maiores chegam a 1,25-1,5 mm, formando 
agregados aleatórios de cristais prismáticos, por vezes manteados por actinolita (cpx alterado); 
devido alteração é difícil estimar a composição. Actinolita (30-35%) ocorre alterando o 
clinopiroxênio sendo possível ver alguns cristais com núcleos preservados de cpx; forma cristais 
fibrosos com birrefringência amarelada e pleocroísmo de incolor a levemente amarelado; os 
cristais formam também aglomerados em forma de agulhas. Augita (1-2%) é uma fase que foi 
alterada para actinolita, sobrando muito poucos núcleos reliquiares. Clorita (5%) é resultado de 
provável alteração de biotita, está associada com os opacos, epídoto e actinolita. Sericita (5%) 
perfaz a alteração do plagioclásio. Epídoto (7%) também é uma fase de alteração, subédrico a 
anédrico, está tanto associado com clorita e opacos, quanto com plagioclásio. Magnetita (2%) 
parece estar presente também, pelo formato octaédrico, com alterações de seus cristais com 
massas escuras não identificáveis. Há também carbonato (TR), alterando alguns cristais da 
matriz e quartzo (1%), que ocorre intersticial e está preservado. Apatita (TR) ocorre como fitas 
alongadas de até 1 mm, euédricas, com bordas corroídas. 
Trata-se de um dique de rocha máfica, bastante alterado, que ocorre com sulfetos prateados que 
não foram identificados em lâmina, mas só em amostra de mão (provável arsenopirita). Pode ser 
um importante fator metalogenético, pois se encontra bastante alterado, em contato com as 
rochas do Nhandu e carrega metais e apresenta fluidos, que podem ter vindo do mesmo magma 
basáltico ou ter sido adicionado por intrusões posteriores. 

Rocha 
 Diabásio 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes 

Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-255 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Estrutura maciça, textura equigranular média com cristais anédricos, cor cinza esverdeado. É 
diferente das unidades do Teles Pires vista na região, nem típico Nhandu. Pode ser um litotipo 
novo dessas unidades ou alguma unidade diferente. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
estrutura maciça, textura inequigranular hipidomórfica, típica de granitoides, onde grande parte 
dos cristais é euédrico, com contatos facetados e com cristais prismáticos; cristais atingem 4 
mm, é localmente equigranular. É composta por plagioclásio, quartzo, biotita, clorita, epidoto, 
sericita e opacos. Uma textura muito comum é a zonamento composicional do plagioclásio, com 
coronas mais cálcicas em núcleos com zonamento normal, ou seja, mais de um anel de 
seritização, o que evidencia uma realimentação da câmara magmática. Há plagioclásio como 
cristais maiores e quartzo intersticial menor, não foi observado KF com clareza, mas pode ser 
que exista, não tendo geminações distintivas. Biotita foi quase que por completo substituída por 
clorita, sobrando algumas relíquias. Os cristais estão bastante alterados, com sericita e epidoto 
no plagioclásio e clorita na biotita. Há ainda opacos alterados. 
A rocha tem uma composição tonalítica, evidenciando texturas de realimentação da câmara 
magmática com pulsos de mesma fonte só que mais cálcico (zonamento no plagioclásio). Pode 
ser o resultado dos magmas tonalíticos observados no Nhandu. 
 
Rocha 
 Tonalito localmente/granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-258 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Estrutura interna maciça, com leve estratificação nos planos alterados, textura microporfirítica 
com cristais de até 1 cm em matriz vermelha muito fina, quase afanítica. Cristais arredondados 
e angulosos de quartzo, cristais de plagioclásio e KF. Há biotita fina muito alterada. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Textura microporfirítica com fenocristais de quartzo de até 2mm, mas a grande maioria de 
fenocristais é de feldspato alcalino, a maioria ainda euédrico a subédrico, com bordas 
manchadas de vermelho, provável alteração ferrosa pervasiva que dá coloração avermelhada  a 
matriz mais fina. Ainda possui fragmentos de outras rochas (microxenólitos), que é o caso de um 
fragmento de granófiro, com a textura gráfica proeminente (266), além de outros fragmentos de 
rochas quartzo-feldspáticas. A matriz é fina, submilimétrica, composta basicamente de quartzo e 
feldspato alcalino, com textura microgranofírica em grande parte dela (possível ver melhor na 
258), por vezes até mesmo radiada. Ainda na 258, é possível observar clinopiroxênio (provável 
augita) euédrico, presente em poucos cristais, epídoto, opacos sendo alterados, biotita sendo 
alterada para clorita (em ambos ocorre clorita), e alguns fenocristais finos de plagioclásio 
alterado. Ainda possui zircão como traço, sericita, e aparente tem fragmentos de actinolita, 
alterados. Possui fragmentos de rochas com apatita prismática grossa. Será que pode conter 
fragmentos de rocha das básicas descritas anteriormente? Isso devido as apatitas grossas, 
parecidas com as LL-237 e LL-243. 
São manifestações subvulcânicas do Colíder, formação Bom Jaguar, com a 258 contendo alguns 
minerais máficos, como CPX. A 266 é mais homogênea, possui basicamente KF,qtz e clorita. 
Em afloramento, LL-258 aparenta muito ser um derrame vulcânico, contudo é ligeiramente mais 
grossa que a 266 e possui uma textura microgranofírica típica de intrusões rasas, portanto pode 
não ser uma estratificação devido a derrame de lava. 
 
Rocha 
 Riolito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-264 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Se trata dos afloramentos com granófiros com xenocristais de quartzo, a rocha ocorre tanto no 
ponto 283 quanto na Faz. Bela Vista, no ponto 264. No ponto 264 a quantidade de xenólitos de 
rocha granítica encaixante é menor, é possível observar somente quartzo arredondado com 
coronas de hornblenda e textura granofírica na rocha inteira, sua composição é provavelmente 
riolítica a andesítica, e os xenocristais são arredondados a subangulosos e não esqueletais. No 
ponto 283, há muitos xenólitos de rocha granítica, xenólitos arredondados de aplito/arenito (ainda 
resta a dúvida), e próximo ocorre também o diorito (LL-283C). A diferença entre a 283A e B é 
que uma é mais grossa que a outra, tendo a mesma mineralogia e composição. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Estrutura maciça, textura microporfirítica, com cristais de plagioclásio, xenocristais de quartzo e 
xenólitos de veios e rochas ricas em quartzo com extinção ondulante. Na LL-283A e B os 
xenólitos chegam até 4-5 mm, na 264, chega até 2,5 mm. Os feno/xenocristais estão imersos em 
uma matriz submilimétrica rica em plagioclásio, com feldspato alcalino e quartzo com 
intercrescimento granofírico. A matriz perfaz quase 60-70% da rocha, contendo cristais euédricos 
de plagioclásio, envoltos por intercrescimento granofírico a partir de suas bordas. Os xenocristais 
e xenólitos ricos em quartzo estão envoltos por uma coroa de hornblenda, que cristaliza devido 
à instabilidade do quartzo nesse líquido menos evoluído. Na amostra LL-283B é possível 
observar ainda piroxênio (pode ser OPX ou CPX?), não aparentando estar em desequilíbrio. Há 
clorita alterando a biotita, há relíquias de biotita, além disso, há biotita neoformada a partir de 
opacos. Há sericita na maioria dos cristais de plagioclásio em todas, já na LL-283B existem 
cristais de plagioclásio preservados e fornecem teor de An entre 35 e 45 (andesina). Há ainda 
titanita, associado a hornblenda e opacos; há carbonato, devido alteração e intersticial. É difícil 
estimar a quantidade modal dos minerais já que é uma rocha com textura bastante complexa. 
Pelas texturas no campo e petrografia, podemos perceber que os cristais de quartzo estão em 
desequilíbrio nesse líquido, menos evoluído, quando ele intrude rochas graníticas. Ele forma 
aglomerados de cristais de hornblenda bordejando o quartzo, o que significa que o líquido ainda 
não estava saturado em quartzo quando o xenocristal/xenólito rico em quartzo foi aprisionado, 
reagindo com líquido para formar a hornblenda, após isso o líquido se torna saturado em quartzo 
e k-feld para formar o intercrescimento granofírico. 
A rocha LL-283B pode dar pistas da composição inicial do líquido, já que possui ainda piroxênio 
e o fato de ter tanto plagioclásio alterado por sericita e outros que não foram (andesina) pode ser 
evidência de que houve assimilação também de xenocristais de plagioclásio. Os opacos também 
tem borda de reação, apresentam biotita ou hornblenda. 
Na minha interpretação essa rocha é um granófiro que sofreu assimilação/mistura de rocha 
granítica. Sua composição inicial provavelmente era diorítica, sem estar saturada ainda é quartzo 
e após a evolução da cristalização fracionada e com assimilação de rocha mais evoluída, se 
transforma em um granófiro félsico rico em quartzo e feldspato. O mesmo processo parece 
ocorrer tanto no ponto LL-264 e LL-283. 
 
 



 
Rocha 
 Granófiro riolítico/dacítico com xenocristais e xenólitos 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-266 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Estrutura maciça, textura porfirítica com fenocristais de quartzo, KF euédrico, plagioclásio e 
fragmentos de outras rochas (xenólitos), com matriz afanítica a fanerítica muito fina; há porções 
com muita alteração hidrotermal, em que a rocha fica esverdeada, com epidoto na alteração. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Textura microporfirítica com fenocristais de quartzo de até 2mm, mas a grande maioria de 
fenocristais é de feldspato alcalino, a maioria ainda euédrico a subédrico, com bordas 
manchadas de vermelho, provável alteração ferrosa pervasiva que dá coloração avermelhada  a 
matriz mais fina. Ainda possui fragmentos de outras rochas (microxenólitos), que é o caso de um 
fragmento de granófiro, com a textura gráfica proeminente (266), além de outros fragmentos de 
rochas quartzo-feldspáticas. A matriz é fina, submilimétrica, composta basicamente de quartzo e 
feldspato alcalino, com textura microgranofírica em grande parte dela (possível ver melhor na 
258), por vezes até mesmo radiada. Ainda na 258, é possível observar clinopiroxênio (provável 
augita) euédrico, presente em poucos cristais, epídoto, opacos sendo alterados, biotita sendo 
alterada para clorita (em ambos ocorre clorita), e alguns fenocristais finos de plagioclásio 
alterado. Ainda possui zircão como traço, sericita, e aparente tem fragmentos de actinolita, 
alterados. Possui fragmentos de rochas com apatita prismática grossa. Será que pode conter 
fragmentos de rocha das básicas descritas anteriormente? Isso devido as apatitas grossas, 
parecidas com as LL-237 e LL-243. 
São manifestações subvulcânicas do Colíder, formação Bom Jaguar, com a 258 contendo alguns 
minerais máficos, como CPX. A 266 é mais homogênea, possui basicamente KF,qtz e clorita. 
Em afloramento, LL-258 aparenta muito ser um derrame vulcânico, contudo é ligeiramente mais 
grossa que a 266 e possui uma textura microgranofírica típica de intrusões rasas, portanto pode 
não ser uma estratificação devido a derrame de lava. 
 
Rocha 
 Riolito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-277 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito com cristais de quartzo, feldspato e fragmentos líticos, é mal selecionado, com maioria 
de arei média a areia muito grossa com até 2 mm. Os grãos são subangulosos a 
subarredondados. Há estratificação cruzada festonada de grande porte. Paleocorrente parece 
indicar direção N165°. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
em lâmina é possível observar uma intercalação de porção mais fina, bem selecionada, 
equigranular, e de uma mais mal selecionada, com cristais mais grossos. Na mais fina, os cristais 
tem em média 0,3 mm, na mais grossa, há alguns grãos bem alterados de até 2 mm. No geral, 
os grãos são angulosos a subangulosos, os contatos são facetados entre os grãos, e em alguns 
deles é possível observar a borda do que era um cristal, com recristalização após provável 
diagênese. Há muito quartzo (60-65%), desde grãos subarredondados na porção mais mal 
selecionada a cristais angulosos na porção melhor selecionada; há muito fragmentos líticos (35-
40%) , em sua maioria de rochas vulcânicas e subvulcânicas, onde é possível observar os 
microcristais de quartzo e feldspato (provavelmente oriundas do Colíder); há um fragmento lítico 
de granófiro, há xenocristais de quartzo com extinção ondulante junto com feldspato alcalino; há 
também sericita que provavelmente está com xenocristais de plagioclásio, há um pouco de 
epidoto e zircão. Pode ser que haja turmalina fina também. 
Trata-se de um arenito lítico, sem matriz, com cristais angulosos e mal selecionado a bem 
selecionado. A contribuição de rochas vulcânicas do Colíder é evidente, não deve ser a mesma 
unidade dos arenitos claros bem selecionados que se encontra a norte do Cachimbo. Opto por 
coloca-lo como a unidade sedimentar retrabalhada do Colíder, Braço Norte. 
 
Rocha 
 Arenito lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-283A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Se trata dos afloramentos com granófiros com xenocristais de quartzo, a rocha ocorre tanto no 
ponto 283 quanto na Faz. Bela Vista, no ponto 264. No ponto 264 a quantidade de xenólitos de 
rocha granítica encaixante é menor, é possível observar somente quartzo arredondado com 
coronas de hornblenda e textura granofírica na rocha inteira, sua composição é provavelmente 
riolítica a andesítica, e os xenocristais são arredondados a subangulosos e não esqueletais. No 
ponto 283, há muitos xenólitos de rocha granítica, xenólitos arredondados de aplito/arenito (ainda 
resta a dúvida), e próximo ocorre também o diorito (LL-283C). A diferença entre a 283A e B é 
que uma é mais grossa que a outra, tendo a mesma mineralogia e composição. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Estrutura maciça, textura microporfirítica, com cristais de plagioclásio, xenocristais de quartzo e 
xenólitos de veios e rochas ricas em quartzo com extinção ondulante. Na LL-283A e B os 
xenólitos chegam até 4-5 mm, na 264, chega até 2,5 mm. Os feno/xenocristais estão imersos em 
uma matriz submilimétrica rica em plagioclásio, com feldspato alcalino e quartzo com 
intercrescimento granofírico. A matriz perfaz quase 60-70% da rocha, contendo cristais euédricos 
de plagioclásio, envoltos por intercrescimento granofírico a partir de suas bordas. Os xenocristais 
e xenólitos ricos em quartzo estão envoltos por uma coroa de hornblenda, que cristaliza devido 
à instabilidade do quartzo nesse líquido menos evoluído. Na amostra LL-283B é possível 
observar ainda piroxênio (pode ser OPX ou CPX?), não aparentando estar em desequilíbrio. Há 
clorita alterando a biotita, há relíquias de biotita, além disso, há biotita neoformada a partir de 
opacos. Há sericita na maioria dos cristais de plagioclásio em todas, já na LL-283B existem 
cristais de plagioclásio preservados e fornecem teor de An entre 35 e 45 (andesina). Há ainda 
titanita, associado a hornblenda e opacos; há carbonato, devido alteração e intersticial. É difícil 
estimar a quantidade modal dos minerais já que é uma rocha com textura bastante complexa. 
Pelas texturas no campo e petrografia, podemos perceber que os cristais de quartzo estão em 
desequilíbrio nesse líquido, menos evoluído, quando ele intrude rochas graníticas. Ele forma 
aglomerados de cristais de hornblenda bordejando o quartzo, o que significa que o líquido ainda 
não estava saturado em quartzo quando o xenocristal/xenólito rico em quartzo foi aprisionado, 
reagindo com líquido para formar a hornblenda, após isso o líquido se torna saturado em quartzo 
e k-feld para formar o intercrescimento granofírico. 
A rocha LL-283B pode dar pistas da composição inicial do líquido, já que possui ainda piroxênio 
e o fato de ter tanto plagioclásio alterado por sericita e outros que não foram (andesina) pode ser 
evidência de que houve assimilação também de xenocristais de plagioclásio. Os opacos também 
tem borda de reação, apresentam biotita ou hornblenda. 
Na minha interpretação essa rocha é um granófiro que sofreu assimilação/mistura de rocha 
granítica. Sua composição inicial provavelmente era diorítica, sem estar saturada ainda é quartzo 
e após a evolução da cristalização fracionada e com assimilação de rocha mais evoluída, se 
transforma em um granófiro félsico rico em quartzo e feldspato. O mesmo processo parece 
ocorrer tanto no ponto LL-264 e LL-283. 
 
 



 
Rocha 
 Granófiro riolítico/dacítico com xenocristais e xenólitos 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-283B No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Se trata dos afloramentos com granófiros com xenocristais de quartzo, a rocha ocorre tanto no 
ponto 283 quanto na Faz. Bela Vista, no ponto 264. No ponto 264 a quantidade de xenólitos de 
rocha granítica encaixante é menor, é possível observar somente quartzo arredondado com 
coronas de hornblenda e textura granofírica na rocha inteira, sua composição é provavelmente 
riolítica a andesítica, e os xenocristais são arredondados a subangulosos e não esqueletais. No 
ponto 283, há muitos xenólitos de rocha granítica, xenólitos arredondados de aplito/arenito (ainda 
resta a dúvida), e próximo ocorre também o diorito (LL-283C). A diferença entre a 283A e B é 
que uma é mais grossa que a outra, tendo a mesma mineralogia e composição. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Estrutura maciça, textura microporfirítica, com cristais de plagioclásio, xenocristais de quartzo e 
xenólitos de veios e rochas ricas em quartzo com extinção ondulante. Na LL-283A e B os 
xenólitos chegam até 4-5 mm, na 264, chega até 2,5 mm. Os feno/xenocristais estão imersos em 
uma matriz submilimétrica rica em plagioclásio, com feldspato alcalino e quartzo com 
intercrescimento granofírico. A matriz perfaz quase 60-70% da rocha, contendo cristais euédricos 
de plagioclásio, envoltos por intercrescimento granofírico a partir de suas bordas. Os xenocristais 
e xenólitos ricos em quartzo estão envoltos por uma coroa de hornblenda, que cristaliza devido 
à instabilidade do quartzo nesse líquido menos evoluído. Na amostra LL-283B é possível 
observar ainda piroxênio (pode ser OPX ou CPX?), não aparentando estar em desequilíbrio. Há 
clorita alterando a biotita, há relíquias de biotita, além disso, há biotita neoformada a partir de 
opacos. Há sericita na maioria dos cristais de plagioclásio em todas, já na LL-283B existem 
cristais de plagioclásio preservados e fornecem teor de An entre 35 e 45 (andesina). Há ainda 
titanita, associado a hornblenda e opacos; há carbonato, devido alteração e intersticial. É difícil 
estimar a quantidade modal dos minerais já que é uma rocha com textura bastante complexa. 
Pelas texturas no campo e petrografia, podemos perceber que os cristais de quartzo estão em 
desequilíbrio nesse líquido, menos evoluído, quando ele intrude rochas graníticas. Ele forma 
aglomerados de cristais de hornblenda bordejando o quartzo, o que significa que o líquido ainda 
não estava saturado em quartzo quando o xenocristal/xenólito rico em quartzo foi aprisionado, 
reagindo com líquido para formar a hornblenda, após isso o líquido se torna saturado em quartzo 
e k-feld para formar o intercrescimento granofírico. 
A rocha LL-283B pode dar pistas da composição inicial do líquido, já que possui ainda piroxênio 
e o fato de ter tanto plagioclásio alterado por sericita e outros que não foram (andesina) pode ser 
evidência de que houve assimilação também de xenocristais de plagioclásio. Os opacos também 
tem borda de reação, apresentam biotita ou hornblenda. 
Na minha interpretação essa rocha é um granófiro que sofreu assimilação/mistura de rocha 
granítica. Sua composição inicial provavelmente era diorítica, sem estar saturada ainda é quartzo 
e após a evolução da cristalização fracionada e com assimilação de rocha mais evoluída, se 
transforma em um granófiro félsico rico em quartzo e feldspato. O mesmo processo parece 
ocorrer tanto no ponto LL-264 e LL-283. 
 
 



 
Rocha 
 Granófiro riolítico/dacítico com xenocristais e xenólitos 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 

CENTRO de CUSTO: 4322 

AMOSTRA: LL-R-283C No. LABORATÓRIO: 

Características Mesoscópicas 
Cor cinza escuro, maciça, textura equigranular média a fina, com IM’=10%, com biotita fina e 
clinopiroxênio, o resto é composto por quartzo e plagiolcásio. Granodiorito/tonalito magnético. 

Mineralogia / Composição 

Observações 
Estrutura maciça, com textura subofítica, porções equigranulares a localmente inequigranular, 
com cristais maiores chegando até 1 -2 mm (mais comum), contém algumas agulhas alongadas 
de clinopiroxênio e alguns opacos de até 4 mm. A maioria dos cristais é subédrico a euédrico. A 
rocha possui 30-35% de minerais máficos+opacos. É composta por plagioclásio (40%) euédrico, 
pouco alterado, teor de An 45 a 50 (andesina), com intercrescimento granofírico em volta dos 
cristais, em interstícios onde o sobra o líquido residual. Clinopiroxênio (provável augita) (20-25%) 
é euédrico a subédrico, com as bordas sendo substituídas por hornblenda (5%), possui inclusões 
de opacos (10%), que é provavelmente magnetita, podendo conter mais de um mineral devido 
ao hábito prismático alongado. Há biotita (5%), euédrica e sendo por vezes substituída por clorita 
(TR), tendo provavelmente duas gerações de biotita, uma mais escura, avermelhada, 
provavelmente magmática e outra que é verde escura a marrom clara, aparentemente produto 
de alteração de clinopiroxênio e opacos. Há sericita nos núcleos de alguns plagioclásios. 
Provável apatita também, como agulhas pequenas. Há opacos com crescimento gráfico também, 
associado ao clinopiroxênio. 
A rocha é um quartzo diorito a diorito, com textura granofírica e ocorre associado as rochas mais 
finas com xenocristais e xenólitos do mesmo ponto. Podem ser o magma fonte das texturas de 
assimilação e mixing vistas no ponto LL-283A e B. Há possibilidade disto devido a mesma textura 
granofírica observada nas rochas descritas anteriormente e a falta de xenocristais e texturas de 
mixing/instabilidade nessas rochas. Pode ser que esse pulso básico evoluído tenha intrudido 
rochas graníticas assimilando-as, formando aquelas texturas de reação que vemos nas amostras 
A e B. A quantidade de máficos e opacos leva a crer que é um líquido evoluído a partir de uma 
rocha gabróica. 

Rocha 
 Quartzo diorito – clinopiroxênio quartzo diorito – clinopiroxênio granodiorito granofírico 

Unidade Litoestratigráfica 

Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes 

Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-283D No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Estrutura maciça, textura equigranular média a fina, bastante alterada, com quartzo, plagioclásio 
sendo alterado, com manchas verdes de provável epidoto e manchas rosadas de alteração 
ferrosa. Provável tonalito. Achava-se que era a alteração da LL-283C. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Estrutura maciça, textura inequigranular fina, com cristais maiores chegando até 1 – 1,5 mm. 
Está bastante alterada, sobrando pouco dos minerais originais ígneos. É composta por 
hornblenda (10-15%) poiquilítica, com muitas inclusões de plagioclásio, opacos, biotita, alterando 
para epídoto. Provavelmente essa hornblenda é alteração de clinopiroxênio, já que aparenta 
formar uma textura subofítica. O restante da rocha é composto por cristais de plagioclásio (50%) 
e quartzo (15-20%). O plagioclásio é euédrico a subédrico, os cristais maiores estão bastante 
alterados, já os menores ainda preservam a geminação polissintética, com contatos facetados 
entre si. Quartzo é intersticial, anédrico. Sericita (7%) e epidoto (7%) são minerais de alteração 
que ocorrem na rocha, alterando o plagioclásio e hornblenda, respectivamente, além disso, há 
também clorita alterando a biotita. Há zircão e apatita também, ambos em quantidades traço. 
Como não há intercrescimento granofírico intersticial na rocha, não há clara evidência que seja 
alteração direta da LL-283C, contudo guarda certa semelhança na mineralogia, principalmente 
se toda a hornblenda for material de alteração da augita. Por conter zircão, ter menor quantidade 
de minerais máficos, pode ser que seja outra unidade, um quartzo diorito de outra unidade. 
 
 
Rocha 
 Quartzo diorito/tonalito localmente. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-283E No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Xenólito arredondado encontrado no granófiro avermelhado do ponto283. Trata-se de uma rocha 
rica em quartzo e feldspato, granular, que se encontrava arredondada. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Estrutura maciça, textura equigranular fina. Rica em quartzo (75-80%), em contatos facetados e 
por vezes poligonais, a maioria dos cristais é subanguloso a subarredondado, com interstícios 
entre os cristais preenchidos por intercrescimento granofírico (15%) entre feldspato alcalino e 
quartzo. Há biotita (2%) alterando para clorita em alguns cristais, há epídoto (2%). Há 
pseudomorfo de titanita, com clorita (alteração da biotita) e epidoto. Trata-se de um xenólito 
arredondado de um aplito. 
 
Rocha 
 Aplito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: LL-R-285 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática coloração laranja e cinza clara subequigranular fanerítica 
média a grossa porfirítica. Aparentemente a composição mineralógica é granodiorítica, 
magnética. Cor cinza/branca. 
 
Mineralogia / Composição  
 

 
 

 
Observações 
Quartzo (15%), Plagioclásio (50%), Feldspato Alcalino (10%), Titanita (1%), Zircão (traço), Clorita 
(5%), Epidoto (3%), Sericita (3%). Rocha com textura porfirítica a glomeroporfirítica com matriz 
granoblástica composta cristais de quartzo com contatos poligonais. Fenocristais de feldspato 
são subédricos com contatos levemente interlobados. No geral os cristais de plagioclásio são 
zonas com núcleos mais ricos em anortita, feição que fica ressaltada, pois estes locais estão 
com grau de sericitização e epidotização é mais elevado. Os fenocristais de feldspato alcalino 
são menos abundantes e com formas xenomórficas além de inclusões de plagioclásio. Cristais 
de minerais máficos não são observados, provavelmente os cristais de clorita com epidoto 
associado são pseudomórfos de biotita. Outra feição desta rocha são os aglomerados 
submilimétricos de clorita, epidoto, opacos e titanita que ocorrem disseminados e de forma 
intergranular na amostra. 
 
Rocha 
 Metagranodiorito a metamonzogranito. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Leonardo Brenguere Leão Lopes                            
 
Fotomicrografias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-100G No. LABORATÓRIO: GJD 618 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada com faixas cinza esverdeadas e estrutura foliada 
e bandada. As bandas são descontínuas e com formas lenticulares. A rocha é extremamente 
fina impossibilitando identificar qualquer fase mineral. Magnética.  
Rocha classificada no campo como tufo cinerítico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Material microcristalino (50%): 
 
Epidoto (41%): 
 
Opacos (5%): 
 
Titanita (2%): 
 
Fragmentos de Quartzo e Plagioclásio (2%): 
 
Carbonato ?  
 

 
Observações 
 Rocha com estrutura bandada e textura afanítica microcristalina. O bandamento é irregular 
com faixas e dimensões variadas e descontinuas, às vezes interditadas e por vezes com 
formas lenticulares. Por vezes aparentando ser faixas de púmices achatadas e devitrificadas.  
As bandas cinza esverdeadas são compostas por cristais xenomórficos microlíticos de epidoto 
dispersos em uma fase micro a criptocristalina de baixa birrefringência (quase vítrea). Nas 
faixas avermelhadas com cor de tijolo predomina a fase microcristalina de baixa birrefringência 
com micrólitos de opacos, epidoto e titanita associadas, totalmente impregnada por material cor 
de ferrugem (óxido de ferro criptocristalino).  
Alguns micrólitos de quartzo são observados dispersos pela rocha.  
 
Rocha 
 Tufo cinerítico hidrotermalizado. Talvez um tufo de composição intermediária a básica. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 04/10/2017 
 
Fotomicrografias 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-118 No. LABORATÓRIO: GJD 619 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha sedimentar moderadamente intemperizada com coloração castanho claro e estrutura 
estratificada. Granulção da rocha é fina e aparentemente é compsota por quartzo e feldspato.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de quartzo (70%): Fragmentos de quartzo monocristalino, com extinção levemente 
ondulosa, subarredondados a arredondados e com baixa esfericidade. A estimativa da 
esfericidade é dificultada pela presença de bordas de quartzo autigenico e dissolução por 
pressão incipiente. 
 
Poros (10%): Rocha apresenta muito poros com formas anédricas. 
 
Zircão (traço): Alguns cristais arredondados são observados dispersos pela amostra.  
 
Opacos (1%): 
 
Matriz (19%): Matriz composta por material sericitizado e por vezes com óxido de ferro 
associado. Talvez parte da matriz seja de cristais de feldspato sericitizados, no entanto não foi 
possível distinguir estas fases pois sempre este material esta envolvendo os fragmentos de 
quartzo. No entanto, na lupa de mesa tem-se a impressão que existem fragmentos de feldspato 
intemperizado.  
 
Cimento: Material criptocristalino de coloração ocre, provavelmente óxido de ferro e quartzo 
autigenico cristalizado nas bordas dos fragmentos de quartzo. 

 
Observações 
 Rocha imatura (>5% de matriz) composta predominantemente por fragmentos de quartzo com 
aproximadamente 0,2mm (fração areia fina) e bem selecionada. 
Não é possível observar a estratificação através da seção delgada.  
 
Rocha 
Quartzo grauvaca 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 04/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-122 No. LABORATÓRIO: GJD 621 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom claro com manchas verde escuras com contatos mal definidos. 
Rocha é afanítica sendo possível observar somente cristais disseminados de pirita com 
dimensões submilimétricas.  
Rocha classificada no campo como tufo.   
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (50%): Fragmentos de quartzo monocristalino com extinção levemente 
ondulosa com bordas de quartzo autigenico que também funciona como cimento da rocha 
conferindo aspecto silicificado da mesma. 
 
Fragmentos de Rocha (29%): Tufo cinerítico com textura micropoiquilitica parcial ou totalmente 
sericitizados e epidotizados. 
 
Opacos (2%): Cristais euédricos a subédricos dispersos pela amostra. As dimensões destes 
cristais geralmente são maiores que a moda. Devem se tratar de fase mineral secundária. 
Também são observados cristais menores por vezes com bordas de titanita. 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (2%): Talvez possam existir fragmentos de feldspato, porém 
em virtude do metassomatismo não é possível distingui-los dos fragmentos de rocha.  
 
Fragmentos de Zircão (1%): 
 
Matriz (5%): Material com alta birrefringência composto por sericita e epidoto. Também é difícil 
quantificar e diferenciar a matriz dos fragmentos de rocha e de plagiolcásio na amostra. Mas 
com certeza é inferior a 5% do total desta amostra.   
 
Cimento: Óxido de ferro criptocristalino ao redor de cristais de quartzo. 
 
Epidoto + Clorita + Sericita + Titanita (10%): Fases metassomáticas. Opacos maiores euédricos 
também podem ser considerados como fases metassomáticas. 
 

 
Observações 
 Rocha terrígena bem selecionada e imatura com granulometria de areia muito fina (Média 
0,15mm). Fragmentos de quartzo, feldspato e de rocha são bastante angulosos e com baixo 
grau de arredondamento, resultado de processos diagenéticos com dissolução por pressão. Os 
cristais de zircão observados, no entanto são arredondados e com alta esfericidade.  
Rocha esta afetada por uma metassomatismo pervasivo que altera a matriz e os fragmentos de 
rocha. É composto pela associação de cristais xenomórficos microgranulares de clorita + 
epidoto + sericita +- titanita.  
Também cristais de feldspato alcalino estão metassomatizados por material criptocristalino de 
coloração ocre, provavelmente óxido de ferro. 
 



 
Rocha 
Arenito vulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 04/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-128 No. LABORATÓRIO: GJD 626 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha coloração marrom com estrutura finamente estratificada e granulometria fina. 
Aparentemente é uma rocha sedimentar rica em quartzo. Também são observados cristais de 
opacos e machas amareladas submilimétricas, talvez de epidoto ou clorita. Magnética. 
Rocha classificada no campo como arenito lítico.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (29%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (15%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (2%): 
 
Opacos (5%): 
 
Litoclastos e shards (25%): 
 
Matriz (20%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Clorita (2%): 
 
Zircão (traço): Cristal arredondado com baixa esfericidade.  
 

 
Observações 
 Rocha rica em fragmentos de cristais e litoclastos com bom grau de seleção, com dimensões 
entre 0,1 a 0,2mm – fração areia muito fina a fina. A matriz da rocha é felsítica com 
microtextura micropoiquilitica e sustenta os fragmentos diversos (matriz suportada). Os 
fragmentos apesar de boa seleção são xenomórficos, com bordas embainhadas, abauladas 
(principalmente quartzo) ou angulosas.    
Os fragmentos de rocha possuem formas subarredondadas com vértices muito atenuados e 
possuem textura e composição muito similares a matriz (tufo cinerítico felsítica micro a 
criptocristalina). Apenas os contornos destes fragmentos são reconhecidos com os 
polarizadores paralelos. São interpretados como fragmentos de púmices devitrificadas. 
 Shards e wisps (cavacos de cristais) possuem formas diversas, normalmente achatados e 
levemente dobrados.  
A forma dos cristais de quartzo e dos shards indica deposição de material quente, mesmo que 
esta deposição tenha sido abaixo do nível d´água.   
Esta é uma rocha difícil de diferenciar entre vulcanoclastica ou sedimentar. Na minha 
interpretação deve ser classificada como arenito vulcanogenico. Deve se tratar de uma camada 
depositada por processos de surge piroclastico. 



 
A rocha também apresenta aglomerados de cristais de epidoto com formas subarredondadas e 
aglomerados de cristais de clorita xenomórfica ambos produtos metassomáticos de material da 
matriz.   
Não é possível identificar a estratificação na lamina. 
 
Rocha 
Arenito vulcânico. Depósito de surge de núvem de cinza - ash cloud surge deposit. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 04/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-129 No. LABORATÓRIO: GJD 627 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom escuro e estrutura finamente estratificada. A granulação da 
rocha é muito fina, aparentemente composta por fragmentos de quartzo. Alguns estratos com 
coloração cinza clara e verde aparentam estar metassomatizados. Magnética. 
Rocha classificada no campo como arenito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (15%): 
 
Fragmentos de Quartzo (35%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (10%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (3%): 
 
Fragmentos de Rocha (25%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Clorita (2%): 
 
Fluorita (traço): 
 
Carbonato (traço): 

 
Observações 
Rocha com baixo grau de maturidade com estrutura estratificada composta por fragmentos mal 
selecionados, subarredondados a arredondados e com baixa esfericidade. São fragmentos de 
rocha com textura criptocristalina de material felsítico devitrificado (tufo cinerítico e púmices 
devitrificadas) e fragmentos de cristais de quartzo, plagioclásio, epidoto e zircão. A matriz da 
rocha é composta por material silicioso também felsítico e criptocristalino que se confunde com 
os fragmentos de rocha, principalmente quando os polarizadores estão cruzados. 
Cristais criptocristalinos de mineral opaco ocorrem nas bordas dos fragmentos e disseminados 
por toda a matriz. Esta fase mineral pode ser resultado de processos metassomáticos 
autigênicos.  
A estratificação é marcada por estratos com até 2,5mm onde a granulação dos cristais e 
fragmentos (Areia média - entre 0,3 a 0,5mm) é maior que no restante da amostra (que possui 
na média granulação entre 0,1 a 0,2mm – areia muito fina a fina) e, além disso, possui maior 
concentração de fragmentos de plagioclásio em detrimento do quartzo. Estes estratos com 



 
granulação maior estão afetados por um intenso metassomatismo composto pela assembleia 
de cristais de epidoto, clorita, sericita e carbonato.  
A matriz no restante da amostra também esta metassomatizada pela mesma assembleia 
mineral, porém em menor grau.  
Outra feição metassomática, talvez autigenica é a presença de material criptocristalino com 
coloração ocre por toda a amostra, além da já mencionada presença de cristais criptocristalinos 
de minerais opacos.  
Esta amostra é similar a descrita no ponto FS-R-128, porém relativamente melhor selecionada 
e com fragmentos mais arredondados. Não são observadas microtexturas indicativas de 
deformação de quartzo a alta temperatura. Considero então que o material que compõe esta 
amostra sofreu retrabalhamento e deposição em regime aquoso.   
 
Rocha 
Grauvaca lítica vulcanoclastica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-142 No. LABORATÓRIO: GJD 633 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom e estrutura estratificada. Aparentemente a rocha com 
granulometria muito fina com intercalações de areia fina a média. Também são observados 
cristais brancos que devem ser de feldspato. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como arenito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz e cimento (15%): 
 
Fragmentos de Quartzo (30%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (15%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (5%): 
 
Litoclastos (15%): 
 
Epidoto (6%): Aglomerados de cristais metassomático com pleuclorismo rosado a amarelo claro. 
Piemontita.  
 
Sericita : Estimativa de porcentagem considerada como matriz. 
 
Clorita (4%): 
 
Titanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (10%): Incluindo material ferruginoso marrom avermelhado. 
 

 
Observações 
Rocha com estrutura estratificada, sedimentar e imatura composta por fragmentos 
moderadamente selecionados na fração areia fina (entre 0,05 a 0,4mm – média 0,20mm), no 
geral com formas subarredondadas a arredondadas e com baixa esfericidade.  
A estratificação é irregular e marcada por estratos com até 1mm onde a granulometria é mais 
grossa, na fração areia média (fragmentos entre 0,3 a 0,5mm) com predominância de 
fragmentos de litoclastos e plagioclásio. 
A matriz da amostra funciona como cimento e é composta por sílica microcristalina e 
argilomineral de alta birrefringência (similar a sericita). Os fragmentos são suportados por esta 
matriz.  



 
São observados fragmentos de quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e litoclastos de rocha 
com textura felsítica microcristalina (similar a um tufo devitrificado). Também são identificados 
fragmentos de quartzo policristalino.  
Nos estratos com granulometria mais grossa e maior concentração de plagioclásio os cristais 
deste mineral estão muito saussuritizados, metassomatizados para sericita, epidoto e clorita 
com titanita microgranular associada. A matriz também esta mais afetada por metassomatismo 
composto por material de coloração ocre criptocristalino (talvez manganês) e com cristais de 
sericita melhor desenvolvidas. 
Também são observados fragmentos composto por este material oxidado quase opaco. Devem 
ser de manganês mesmo.  
 
 
Rocha 
Grauvaca lítica a feldspática vulcanoclastica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 05/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-145 No. LABORATÓRIO: GJD 634 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhado aparentemente sedimentar imatura com 
granulometria mal selecionada fina a média. São observados fragmentos de rocha e quartzo 
submilimétricos distribuídos por uma matriz afanítica. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como arenito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Litoclastos (65%): Fragmentos de tufo cinerítico com textura felsítica criptocristalina devitrificada 
e fragmentos de púmices devitrificadas com porosidade preservada. No geral estes fragmentos 
possuem formas angulosas ou vértices pouco atenuados. O grau de seleção é baixa com 
fragmentos entre 0,1 a 1mm, porém aparentemente predominam fragmentos com dimensões da 
ordem de 0,5mm. 
 
Fragmentos de Quartzo (10%): Fragmentos de quartzo monocristalino com formas angulosas, 
por vezes embainhadas e com dimensões muito variadas, desde frações da ordem de 0,05mm 
até 1mm.  
 
Matriz (25%): Matriz da rocha possui microtextura vitriclástica e é compsota exclusivamente por 
fragmentos de shards devitrificados com formas, de cúspide, achatadas e axiolíticas. 
 
Opacos (1%): 
 
Sericita: Não vou considerar as fases metassomáticas na estimativa.  

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica não soldada composta por fragmentos e cristal e de rocha devitrificados 
suportados por matriz vitriclástica devitrificada onde são observados grande concentração de 
fragmentos de shards.  
A orientação dos shards e dos fragmentos configura uma estratificação/foliação incipiente 
nesta amostra resultado dos processos de deposição. 
Tanto os fragmentos de rocha quando a matriz estão metassomatizadas por uma alteração 
muito pervasiva sericítica e por material oxidados criptocristalino, principalmente nas áreas com 
maior porosidade. (vapor fase alteration) ou posterior ?.  
Muito similar a um depósito de surge, porém é dito na ficha do ponto que são observados 
fragmentos de até 30cm, indicando a extrema má seleção deste material e deste modo deve 
ser tratar de uma rocha de depositada a partir de um fluxo piroclástico.  
Considerando o tamanho das partículas e a natureza do material vulcânico apenas observado 
a lamina esta rocha deve ser classificada como lapilli tufo. 
Vou anexar um paragrafo que trata sobre a classificação deste tipo de Ignimbrito não soldado. 
 



 

 
 
Rocha 
Ignimbrito – Brecha vulcânica. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 06/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-157 No. LABORATÓRIO: GJD 638 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhado com estrutura maciça e textura porfirítica. A matriz 
da rocha é afanítica, provavelmente quartzo feldspática. Os fenocristais são 
predominantemente de feldspato alcalino, com dimensões muito variadas de até quase 1cm e 
possuem formas angulosas. Também são observados poucos fenocristais de quartzo.  
São observadas microfraturas preenchidas por material preto. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz felsítica (70%): Fase microcristalina com textura micropoiquilitica quartzo feldspática com 
cristais subédricos de feldspato alcalino com dimensões em torno de 0,1mm.  
 
Fenocristais (22%): Cristais de feldspato alcalino e aglomerados de cristais micropertíticos 
subédricos a anédricos com bordas embainhadas. As zonas externas dos cristais estão com 
maior concentração do material criptocristalino metassomático. Esta alteração acompanha as 
formas embainhadas dos cristais. Muito subordinadamente são observados fenocristais de 
quartzo. 
 
Opacos (5%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Sericita + clorita (1%):  

 
Observações 
Rocha composta por matriz micropoiquilitica felsítica porfirítica com fenocristais de feldspato 
alcalino.  
Rocha esta metassomatizada por material criptocristalino com coloração ocre. Carbonato, 
sericita e clorita também são fases metassomáticas.  
Observado carbonato com pleuclorismo verde claro alterando cristais de opacos, 
provavelmente malaquita.  
Microfraturas preenchidas por quartzo. 
 
Rocha 
Alcali-riolito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 06/10/2017 
 
Fotomicrografias 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-162 No. LABORATÓRIO: GJD 639 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada com textura porfirítica e matriz afanítica. A matriz 
é provavelmente quartzo feldspática. Os fenocristais são pequenos da ordem de 0,5 a 1mm, 
possuem formas angulosas e são aparentemente de feldspato alcalino. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Fenocristais (10%): 
 
Matriz (83%): 
 
Opacos (5%): 
 
Fases metassomáticas (2%): Considerando apenas a sericita e a clorita. 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica e matriz com textura micropoiquilitica a granofírico a granofírica 
muito fina. Os fenocristais são no geral oikocristais xenomórficos de feldspato alcalino e 
plagioclásio micropoiquilíticos com inclusões de quartzo arredondado. Oikocristais de quartzo 
micropoiquilíticos com inclusões de feldspato também ocorrem configurando microtexturas do 
tipo snowflake. Também são observados fenocristais de feldspato alcalino e quartzo com 
formas subarredondadas e corroídas. 
Os cristais de feldspato são bastante turvos, alterados com metassomatismo por material 
criptocristalino com coloração de óxido de ferro, sericita/muscovita e clorita.  
Cristais microlíticos de opacos correm disseminados pela amostra.  
 
Rocha 
Riolito a microgranito porfirítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 06/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-170 No. LABORATÓRIO: GJD 640 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada com textura porfirítica e matriz afanítica. A matriz 
é provavelmente quartzo feldspática. Os fenocristais são pequenos da ordem de 0,5 a 1mm, 
possuem formas angulosas e são aparentemente de feldspato alcalino. Magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (75%):  
 
Fenocristais (10%): 
 
Opacos (5%): 
 
Clorita (7%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha muito similar a descrita no ponto FS-R-162. 
Rocha possui matriz com textura micropoiquilitica a granofírica muito fina e microporfirítica. 
Fenocristais são de feldspato alcalino com formas subédricas a anédricas com bordas 
corroídas pela matriz, parcial ou totalmente assimilados.  
A matriz é formada por um mosaico muito fino de cristais xenomórficos de quartzo, feldspato 
alcalino, clorita, opacos e titanita configurando textura micropoiquilitica e granofírica. 
Intercrescimentos mirmequíticos também são observados nos contatos entre a matriz e os 
cristais maiores de feldspato alcalino indicando a presença de algum plagioclásio.  
Também ocorrem pseudomórfos de mineral máfico, talvez biotita totalmente metassomatizados 
para clorita, titanita e opacos, por vezes com zircão associado. Este mineral metassomatizado 
também ocorre incluso em cristais de feldspato.  
Os cristais de feldspato alcalino estão muito alterados, turvos por metassomatismo 
representado por fase criptocristalina com coloração ocre, principalmente nas zonas mais 
externas. Também estão metassomatizados por micrólitos de clorita. 
 
Rocha 
Micro álcali-granito porfirítico.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-183 No. LABORATÓRIO: GJD 642 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina como coloração laranja avermelhada com estrutura maciça e textura 
fanerítica fina a microporfirítica. São observados cristais de feldspato alterados, opacos e 
minerais máficos (biotita?) dispersos de forma homogênea por matriz quartzo feldspática muito 
fina. Magnética.  
Rocha classificada no campo como sienito ou quartzo sienito subvulcânico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (22%): Quartzo ocorre somente intercrescido com feldspato alcalino pertítico.   
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (10%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Titanita (2%): 
 
Clorita (10%): 
 
Serciita (5%): 
 
Epidoto (5%): 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granofírica seriada muito fina a fina e porfirítica. A matriz da 
rocha composta por intercrescimentos mirmequíticos e granofírico que envolve cristais 
xenomórficos parcialmente assimilados de plagioclásio e feldspato alcalino. Os cristais e 
fenocristais de plagioclásio são normalmente zonados com bordas aparentemente compostas 
por feldspato alcalino configurando textura similar a anti-rapakive. Na verdade esta difícil 
estimar a proporção entre Kf e Plg pois os cristais estão muito alterados por fase 
metassomática criptocristalina de óxido de ferro, além desta alteração, estão 
metassomatizados por clorita, epidoto e sericita.  
Nesta amostra também ocorrem texturas glomeroporfiríticas de cristais de plagioclásio, clorita, 
opacos, titanita e apatita. Também observado um enclave com textura microgranular com 
0,5mm de diâmetro composto por plagioclásio, clorita, sericita e opacos. 
 
Rocha 
Microsienogranito granofírico 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-193 No. LABORATÓRIO: GJD 644 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática cinza escura esverdeada com estrutura maciça e textura subofítica 
fanerítica média a grossa. São observados cristais de plagioclásio esverdeado e máficos cinza 
escuros, provavelmente de piroxênio e olivina. Muito magnética.  
Rocha classificada no campo como gabro. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Olivina (24%): 
 
Enstatita (7%): 
 
Plagioclásio (45%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (2%): 
 
Biotita (3%): 
 
Clorita (5%): 
 
Serpentina (2%): 
 
Anfibólio (traço): 
 
Talco (1%): 
 
Iddingsite (3%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Sericita (3%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura panidiomórfica intergranular a subofítica subequigranular grossa composta 
por olivina, opx, cpx e plagioclásio. Cristais de olivina parcialmente alterados para iddingsite, 
clorita, talco, serpentina e opacos. Cristais de piroxênio estão parcialmente alterados para 
talco, biotita e clorita. Também observado um cristal de anfibólio sem pleuclorismo que pode 
ser produto do metassomatismo de clinopiroxênio. Cristais de plagioclásio parcialmente 
cloritizados e sericitizados.  



 
Minerais opacos são xenomórficos e também intergranulares ou microgranulares associados 
aos produtos metassomáticos.  
 
Rocha 
Olivina norito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-201 No. LABORATÓRIO: GJD 645 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina melanocrática com coloração cinza escura, estrutura maciça e textura 
fanerítica fina e porfirítica. Os fenocristais são aparentemente de plagioclásio e a matriz é 
composta por mineral máfico e plagioclásio. Magnética. 
Amostra parece ser bem diferente da descrita na ficha de pedido de análise petrográfica.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (45%): O mineral ocorre nesta porcentagem no entanto esta bastante alterado para 
epidoto e sericita.  
 
Hornblenda (20%): 
 
Clorita (5%): 
 
Biotita (5%): 
 
Epidoto (10%): 
 
Sericita (5%): 
 
Titanita (5%): 
 
Opacos (5%): Opacos com bordas de titanita.  

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada muito fina a média subofítica fina e 
porfirítica reliquiar. São observados cristais de plagioclásio parcial ou totalmente 
metassomatizados para epidoto e sericita e aglomerados de porfiroblastos de hornblenda 
metassomatizadas para uma associação de com clorita, biotita, titanita e opacos.  
Hornblenda também esta sendo interprestada como fase metassomática.   
Fenocristais são de plagioclásio extremamente metassomatizados. 
 
Rocha 
Anfibolito – protólito diorito subvulcânico ou diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/10/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-209 No. LABORATÓRIO: GJD 646 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração branco rosada, estrutura maciça e textura 
granular fanerítica grossa. São observados cristais de feldspato alcalino, plagioclásio e 
máficos. IM~15%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como quartzomonzonito. 
 
Mineralogia / Composição  
Plagioclásio (25%): 
 
Feldspato Alcalino (45%): 
 
Quartzo (5%): 
 
Hornblenda (11%): 
 
Biotita: Pseudomórfos completamente cloritizados. 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Titanita (2%):  

 
Observações 
Rocha com textura subidiomórfica granular fanerítica grossa. Quartzo é xenomórfico e 
intergranular. Cristais de feldspato alcalino são micropertíticos e estão parcialmente alterados 
para material criptocristalino. Cristais de plagioclásio estão sericitizados e cloritizados por vezes 
com epidoto associado. Cristais de biotita totalmente cloritizados.  
Cristais de hornblenda normalmente ocorrem em aglomerados com opacos, titanita e biotita 
associados. Não chegam a configurar enclaves com composição distinta pois estes da amostra 
possuem a mesma granulação e mineralogia do restante da amostra. 
 
Rocha 
Quartzomonzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 10/10/2017 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-211 No. LABORATÓRIO: GJD 647 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha sedimentar com coloração marrom equigranular fina compsota e sem estratificação 
aparente compsota por quartzo e fragmentos de coloração branca amarelada, provavelmente 
de feldspato. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como grauvaca lítica ou arenito lítico.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (65%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (11%): 
 
Litoclastos (20%): 
 
Sericita (2%): 
 
Opacos (1%): 
 
Clorita (1%): 
 
Titanita (traço): 
  

 
Observações 
Rocha sedimentar epiclastica bem selecionada com granulometria média muito bem 
compactada. Os cristais estão com os contatos suturados e com microtexturas de dissolução 
por pressão e recristalização. Não é mais possível estimar o grau de esfericidade e 
arredondamentos dos fragmentos.  
Fragmentos de rocha estão deformados, funcionando como matriz e cimento da rocha e são 
compostos por material felsítico microcristalino, por vezes com sericita e clorita associada. 
Aparentemente são fragmentos de rocha vulcânica. 
Também são observados fragmentos de feldspato alcalino.  
Os fragmentos de rocha e de feldspato estão turvos, alterados por uma fase metassomática 
criptocristalina de coloração ocre.   
 
Rocha 
Sub-litoarenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 10/10/2017 



 
 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-213A No. LABORATÓRIO: GJD 648 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração laranja avermelhada, estrutura maciça e 
textura inequigranular fanerítica grossa. São observados cristais de quartzo, plagioclásio 
esverdeado, feldspato alcalino, máficos e opacos. IM~20%. Magnética. 
Rocha classificada no campo como monzogranito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (33%): 
 
Feldspato Alcalino (5%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Tremolita e Hornblenda (10%):  
 
Clorita (5%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 
 
Titanita (4%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura alotriomórfica granoblástica seriada fina a grossa. Cristais possuem 
contatos interlobados e suturados. Quartzo apresenta microtexturas de recuperação com 
extinção ondulante, migração de borda e geração de subgrãos.  
Existem aglomerados de cristais de clorita e tremolita/hornblenda com epidoto e micrólitos de 
titanita e opacos associados. São produtos do metassomatismo de cristais de piroxênio talvez.  
 Clorita também ocorre preenchendo microfraturas e clivagens de cristais de feldspato.  
Cristais de plagioclásio e de feldspato alcalino estão sericitizados e metassomatizados por 
material criptocristalino com coloração de óxido de ferro. 
Os cristais de feldspato alcalino são pertiticos e por vezes possuem bordas com mirmequitas. 
Estão mais bem preservados da sericitização quando comparados ao plagioclásio. 
 
Rocha 



 
Metatonalito/granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 10/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-214B No. LABORATÓRIO: GJD 652 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática cinza escura esverdeada, estrutura maciça e textura porfirítica com 
textura afanítica. São observados cristais milimétricos prismáticos de plagioclásio dispersos de 
forma homogênea por matriz afanítica. Muito magnética. 
Rocha classificada no campo como diabásio. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio (50%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Tremolita (10%): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (10%): 
 
Opacos (10%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura intersticial ou diabásica porfirítica. A matriz é compsota por cristais 
euédricos de plagioclásio muito fino da ordem de 0,2mm, opacos e minerais de alteração como 
hornblenda, clorita, epidoto e titanita.  Os fenocristais são de cristais euédricos e plagioclásio 
com dimensões em torno de 1mm e de hornblenda. A rocha esta intensamente 
metassomatizada. Os cristais de plagioclásio saussuritizados e os minerais máficos, talvez 
biotita e cpx alterados para hornblenda e cristais microlíticos ou criptocristalinos de tremolita, 
clorita, epidoto e opacos.  
 
Rocha 
Diabásio metassomatizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 11/10/2017 
 
Fotomicrografias 



 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-222 No. LABORATÓRIO: GJD 654 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração marrom avermelhada, estrutura maciça e 
textura porfirítica. A matriz é fanerítica fina quartzo feldspática com minerais máficos 
disseminados (biotita?) e opacos. Os fenocristais são de quartzo, feldspato alcalino branco e 
plagioclásio esverdeado. Também são observados aglomerados de cristais máfico e 
plagioclásio com formas semicirculares, similar a microenclaves.  IM~10%. Magnética.  
Rocha classificada no campo como quartzomonzonito. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (15%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (1%): 
 
Opacos (4%): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Clorita (6%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Titanita (2%): 
 
Sericita (4%): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica e matriz com textura alotriomórfica granular seriada muito fina a 
fina. A matriz é quartzo feldspática e envolve fenocristais com até 2cm predominantemente de 
feldspato alcalino, plagioclásio e quartzo. Os fenocristais de feldspato alcalino são euédricos 
micropertíticos, possuem bordas corroídas pela matriz e são poiquilíticos com inclusões de 
quartzo. Estão muito afetados pelo metassomatismo com óxido de ferro, incluindo os cristais da 
matriz. Os fenocristais de plagioclásio também são euédricos e possuem as bordas corroídas. 
No geral mostram zoneamento núcleo borda evidenciado por sericitização forte do núcleo 
destes cristais e bordas preservadas.  
Os fenocristais de quartzo são xenomórficos com contatos engolfados. 



 
Cristais de hornblenda e biotita também chegam a configurar fenocristais, porém estes 
minerais estão quase que completamente metassomatizados para clorita, epidoto, titanita e 
opacos.  
Também são observadas texturas glomeroporfiríticas que podem ser interpretadas como 
microenclaves. Nestas estruturas com formas semicirculares são observados cristais de 
plagioclásio, hornblenda, clorita, titanita, opacos e epidoto.  
 
Rocha 
Quartzomonzonito a monzogranito porfirítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 11/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-166-G No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha afanítica estratificada, cinza esverdeada, com porções de 5-10 mm, stratabound de 
coloração verde clara. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Vidro devitrificado (37%):                                        Sericita (20%) 
 
Quartzo (4%): 
 
Tremolita (22%): 
 
Opacos (1%): 
 
Ox. Fe (1%) 
 
Epidoto (12%): 
 
Clorita (3%): 

 
Observações 
Rocha com duas porções de composições e texturas distintas. A maior porção é composta por 
uma massa muito fina, a qual não permite a identificação dos minerais, exceto alguns 
finíssimos fragmentos de cristal de quartzo. Possivelmente se trate de cinza muito fina. A 
porção menor é composta por uma lente de epidoto e clorita com menores quantidades de 
quartzo, anfibólio, óxido alaranjado e opacos. Possivelmente se trate de amígdalas alongadas. 
Finas vênulas de epidoto e clorita cortam a rocha. 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico fino vítrico 
 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 21/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Massa de cinza fina, com porção mais grossa, rica em epidoto (amígdala). Vênula de epidoto cortando 
a rocha. 

 
Porção estratificada na vesícula 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-121 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha afanítica estratificada, branca, com lâminas de cor cinza com no máximo 2mm de 
espessura 
 
Mineralogia / Composição  
 
Vidro vulcânico (50%): 
 
Quartzo (45%): 
 
Biotita (2%): 
 
Ox. Fe (3%) 
 
Epidoto (1%): 
 
Clorita (6%): 

 
Observações 
Rocha estratificada, composta por cristais ameboides de quartzo com no máximo 0,1 mm, e por 
material muito fino não identificado, provável cinza vulcânica com vidro devitrificado. Na porção 
superior da lâmina, a nicóis paralelos se observam lentes acinzentadas, que possuem 
granulação mais fina do que as porções brancas. Observam-se fraturas paralelas ao S0 ricas 
em óxidos alaranjados de origem intempérica. 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico fino vítrico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 21/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Textura de devitrificação 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-125-A No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito tufáceo fino, imaturo, feldspático, vermelho, com embricamento dos grãos. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Mariz: Epimatriz (10%) – composta por sericita, protomatriz (90%) – composta por argila 
 
Arcabouço: Quartzo (40%), fragmentos líticos (35%), feldspatos (25%) 
 
 

 
Observações 
 
Tufo de cristais rico em fragmentos líticos, de granulação fina a média, com 15% de matriz  
(protomatriz + epimatriz) e 85% de arcabouço. O arcabouço é arredondado, embricado e com 
baixo grau de esfericidade, apresenta grãos com contatos pontuais, e portanto baixo grau de 
compactação. Compõe-se de fragmentos líticos de rochas vulcânicas ácidas, quartzo, 
plagioclásio e raro KF. Observam-se abundantes fragmentos de shards na matriz e no 
arcabouço. 
 
 
Rocha 
 
Grauvaca lítica ou tufo médio de cristais rico em fragmentos líticos  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul/Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 21/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Fragmentos de shards 

 
Arcabouço arredondado 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-125-B No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito tufáceo muito fino, imaturo, vermelho. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Mariz (20%): Protomatriz (100%) – composta por argila 
 
Arcabouço: Quartzo (20%), fragmentos líticos (15%), shards devitrificados (50%), feldspatos 
(15%) 
 
 

 
Observações 
 
Tufo vítrico, subarredondado, de baixa esfericidade, com a maior parte do arcabouço composto 
por shards devitrificados e o restante por quartzo, feldspatos e fragmentos líticos. A matriz é do 
tipo protomatriz. A coloração vermelha da rocha é dada por uma forte limonitização nas bordas 
dos grãos do arcabouço. O contato entre os grãos é pontual a planar, com compactação química 
incipiente. 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico vítrico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 21/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Shard em y 

 
Shard em C 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-125-C No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha estratificada, branca, muito fina, silicificada, com aspecto de chert. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Vidro vulcânico (80%) 
 
Quartzo (10%) 
 
 
Sericita (10%) 
 

 
Observações 
 
Tufo cinerítico muito fino, com difícil identificação da mineralogia, provavelmente composta quase 
que exclusivamente por vidro devitrificado. 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico vítrico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul/Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 21/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 
 
 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-125-D No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito tufáceo muito fino, imaturo, vermelho. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Mariz (25%): Protomatriz (100%) – composta por argila 
 
Arcabouço (75%): Quartzo (27%), fragmentos líticos (25%), shards devitrificados (27%), 
feldspatos (21%) 
 
 

 
Observações 
 
Tufo cinerítico muito fino, subarredondado, de baixa esfericidade, com arcabouço composto por 
shards devitrificados, quartzo, feldspatos e fragmentos líticos. A matriz é do tipo protomatriz. A 
coloração vermelha da rocha é dada por uma limonitização nas bordas dos grãos do arcabouço e 
na matriz. O contato entre os grãos é pontual a planar, com compactação química incipiente. 
 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 22/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Shard e fragmentos líticos arredondados 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-132 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vulcanoclástica arroxeada, de granulação fina a média, rica em pirita, composta por 
clastos líticos e feldspáticos 
 
Mineralogia / Composição  
 
Pirita (15%) 
 
Quartzo (55%) 
 
Sericita (30%) 
 
Zircão (tr) 
 
 

 
Observações 
 
Rocha vulcanoclástica, com clastos subangulosos de 3 tipos, sendo o predominante composto 
por quartzo ameboide (tufo cinerítico devitrificado), em seguida de fragmentos líticos de 
composição argilosa, fortemente sericitizados e por último fragmentos de quartzo de até 1 mm. A 
rocha como um todo está fortemente sericitizada e com forte disseminação de pirita. 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico grosso de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 22/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Zircão ao centro. Notar forte sericitização 

 
Fragmento anguloso de quartzo 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-135 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Tufo lítico roxo avermelhado médio, maciço 
 
Mineralogia / Composição  
 
 
Feldspato (10%) 
 
Quartzo (15%) 
 
Frag. lítiicos (72%) 
 
Opacos (3%) 
 

 
Observações 
 
Tufo lítico grosso, maciço, com distribuição caótica dos fragmentos e cristais. Nota-se 
arredondamento nos cristais de quartzo. Presença de uma limonitização nos espaços inter-
fragmentos, o que provavelmente seja responsável pelo tom avermelhado na coloração da rocha. 
Os cristais /fragmento na lâmina têm até 2mm. 
 
Rocha 
 
Tufo cinerítico grosso lítico a lapilli tufo lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Fragmento de cristal de plagioclásio  

 
Fragmento lítico limonitizado 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-137 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito médio, estratificado, imaturo, cinza. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (22%): Epimatriz (100%) – material fino fortemente sericitizado. 
 
Arcabouço (78%): Feldspato (15%) 
 
Quartzo (18%) 
 
Frag. lítiicos (77%) 
 
 

 
Observações 
 
Grauvaca lítica, com 22 % de matriz do tipo epimatriz, composta por material fino 
hidrotermalizado e alterado em sericita e 78%de arcabouço arredondado, embricado,em contatos 
planares com compactação química incipiente, composto por quartzo com bordas recristalizada 
(provavelmente a silicificação e dureza da rocha em amostra de mão deve-se a isto), 
palgioclásio, microclínio e fragmentos líticos de dois tipos, sendo o primeiro composto por 
material muito fino fortemente hidrotermalizado e transformado em sericita e tremolita e o 
segundo composto por cristais ameboides de quartzo de granulação afanítica a fina. 
 
Rocha 
 
Grauvaca lítica silicificada e com sericitização pervasiva 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Arcabouço embricado e matriz sericitizada 

 
Quartzo com bordas recristalizadas 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-140 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Lapilli tufo roxo avermelhado, com leve embricamento dos fragmentos 
 
Mineralogia / Composição  
 
 
Feldspato (30%) 
 
Quartzo (25%) 
 
Frag. lítiicos (45%) 
 
Opacos (3%) 
 

 
Observações 
 
Lapilli tufo composto por 70% de matriz vítrea (devitrificada)  e por 30% de fragmentos de cristais 
de quartzo e feldspato e líticos de diversas rochas vulcânicas ácidas (dacito, riolito e tufo) com 
até 12 mm. Nota-se um certo embricamento dos fragmentos e de lentes de quartzo granular, 
indicando fluxo, o que faz da rocha um ignimbrito. O grau de soldagem é baixo. 
 
Rocha 
 
Ignimbrito não soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Embricamento leve dos fragmentos  

 
Fragmento de dacito 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-147 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Brecha com textura jigsaw composta por clastos avermelhados de material botrioidal e 
pequena quantidade de matriz quartzosa vítrea. 
 
Mineralogia / Composição  
 
 
Quartzo (15%) 
 
Limonita (60%) 
 
Argila (25%) 
 

 
Observações 
 
Brecha composta por fragmentos angulosos de até 7 mm de dois tipos, sendo o mais abundante, 
de cor avermelhada, composto por ovoides de limonita botrioidal e o menos abundante, de cor 
alaranjada, é composto de argila. A matriz é composta por uma massa sacaroidal de quartzo 
muito fino. 
 
Rocha 
 
Brecha (provável rocha formada em hot-spring: sínter) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Norte? 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Ovoides limonitizados  

 
Textura botrioidal 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-149 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha composta por 60% de uma matriz afanítica avermelhada e por 40% de fragmentos 
líticos e de cristais de até 2 mm, caoticamente distribuídos na matriz.  
 
Mineralogia / Composição  
 
 
Matriz / vidro devitrificado: argila+quartzo+limonita (60%) 
 
Fragmentos: 
Quartzo (2%) 
 
Feldspato (85%) 
 
Opacos (5%) 
 
Fragmentos líticos (5%) 
 
Biotita: (3%) 

 
Observações 
 
Em lâmina observa-se uma matriz composta por vidro devitrificado (quartzo + limonita + argila) 
com uma marcante orientação (não observável em amostra de mão), que se amolda aos 
fragmentos angulosos de cristais de feldspatos euédricos saussurucitizados. Concordantes com 
a orientação da matriz observam-se porções em formato de fiames, compostas por quartzo com 
ou sem a presença de esferulitos. Provavelmente se tratem de pomice soldado. 
 
Rocha 
 
Ignimbrito soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Fluxo ignimbritico  

 
Esferulitos parcialmente recristalizados 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-173 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Granitoide subvulcânico porfirítico, vermelho, de matriz fanerítica fina sacaroidal composta por 
quartzo, feldspato avermelhado e magnetita e fenocristais de feldspato de até 4 mm. Os 
fenocristais possuem bordas retilíneas mas aparentam estar fragmentados. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (20%) 
 
K-Feldspato (63%) 
 
Plagioclásio (8%) 
 
Opacos (4%) 
 
Titanita(2%) 
 
Clorita: (2%) 
 
Apatita (1%) 

 
Observações 
 
A matriz é composta por uma trama granoblástica de k-feldspato pertítico com superfície 
alterada, quartzo intersticial e raro plagioclásio. São observados muitos cristais opacos, sendo 
alguns com formato losangular e outros com titanita nas bordas. Cristais subédricos de titanita 
também são comuns, ocorrendo por vazes associada à clorita. Os fenocristais de k-feldspato 
possuem as bordas parcialmente digeridas / corroídas, frequentemente marcadas pela presença 
de textura granofírica. 
 
Rocha 
 
Álcali-feldspato granito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 

 
Fenocristal corroído com mirmequita nas bordas  

 
Titanita, opacos e clorita 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-187 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Granitoide subvulcânico porfirítico, vermelho, de matriz fanerítica muito fina e fenocristais 
angulosos e rarredondados rapakivíticos de feldspato de até 4 mm. Observam-se aparentes 
enclaves arredondados milimétricos com polvilhamento de opacos. Os opacos também são 
comuns na matriz. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (7%)                                                        Limonita (8%) 
 
K-Feldspato (58%)                                               Carbonato (2%) 
 
Plagioclásio (15%)                                               Sericita (2%) 
 
Opacos (4%) 
 
Titanita(1%) 
 
Clorita: (3%) 
 

 
Observações 
 
Rocha porfirítica, com 65% de matriz, composta por uma massa anédrica de k-feldspato pertítico, 
abundantes cristais com intercrescimento granofírico, raros quartzo e plagioclásio e esferulitos. 
Nota-se uma forte encrustação de limonita vermelha nos esferulitos, nas porções granofíricas e 
no k-feldspato, causando coloração vermelha na rocha. Os fenocristais (35%) são de dois tipos: 
k-feldspato e plagioclásio. O k-feldspato é mais abundante, possui hábito subédrico 
equidimensional, apresenta bordas corroídas e uma forte encrustação de limonita e opaco. O 
plagioclásio, menos abundante, não apresenta encrustação de limonita, e sim de sericita, tem 
hábito prismático ripiforme e geminação polissintética.  
 
Rocha 
 
Quartzo sienito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 25/09/2017 
 
Fotomicrografias 



 
 

 
Aglomerado de plagioclásio  

 
Esferulito fibroradiado e textura granofírica 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 126 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-avermelhada, maciça, granulometria fina, onde predomina grãos de 
quartzo subangulosos, com raros fragmentos de rochas e raras micas. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo – 85 
 
Muscovita –Sericita- 5 
 
Feldspatos- 3 
 
Fragmentos de rocha- 2 
 
Zircão- tr 
 
 
Observações 
Rocha com arcabouço constituido por grãos de quartzo e matriz a base de muscovita e\ou 
sericita. Os grão de quartzo possuem baixa esfericidade, são subarredondados a 
subangulosos, com grau de seleção moderada. Os grãos de quartzo são monocristalinos, com 
bordas retas na sua maioria. Tamanho de grão varia de 0,8mm a 0,1mm. São cimentados por 
silica  autigênica (quartzo secundário) que formam bordas de sobrecrescimento. A superfície 
dos grão originais estão separadas por uma linha fina de opacos ou oxido de ferro. As bordas 
de crescimento e os núcleos detríticos de cada grão mostram cor de interferência homogêneo 
indicando continuidade ótica de crescimento onde as próprias partículas serviram para a 
nucleação (cimento sintaxial).  Alto grau de compactação\diagênese. A matriz disposta entre os 
grãos de quartzo são de mica, óxido de ferro. 
 
Rocha 
 Arenito sublitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 LP 10X 

 
 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 127 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração marrom avermelhada, maciça, contendo diversos lapillis e fragmentos de 
minerais, em matriz afanitica. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo – 20 
 
Ortoclásio (Sanidina)- 13 
 
Matriz- 67 (dominatemente microlitos de quartzo) 
 
 
Observações 
Rocha rica em fragmentos de cristais e raros cristais bem formados de quartzo e feldspatos, 
em matriz devitrificada, rica em esferulitos. Os fragmentos são de tamanho lapilli, com bordas 
corroídas e matriz com estrutura de fluxo. Grande quantidade de microlitos envolvem os cristais 
de ortoclásio e quartzo. Amigdalas e lentes preenchidas com quartzo recristalizado, 
provavelmente derivado de recristalização de vidro vulcânico (pumices recristalizados). Os 
cristais de quartzo são mono e policristalinos. Quartzo secundário preenche as cavidades. Os 
cristais quartzo-feldspaticos ocorrem de diversas formas, predominando as formas euédricas. 
Porém, fragmentos em formas cúspides, em lascas, também não são raros. Presença de 
shards.Textura vitriclástica. Ocorrem fraturas que lebram estilólitos, isto também é 
característica de rochas à  base de material vítreo. 
 
Rocha 
 Lapilli acrescionário (ignimbrito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 LP 2,5X 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 129  No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza com níveis pretos. Granulação muito fina, laminada, contendo níveis 
de cinza intercalados com níveis de cinza pouco mais grossa. Laminação plano-paralela 
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de cristais (quartzo e k-feldspato)- 10 
Silica microcristalina- 55 
Epidoto-35 
 
 
Observações 
Rocha de matriz afanítica, laminada, contendo raros fragmentos de cristais de quartzo e 
feldspatos. A espessura dos níveis de cinza são milimétricos que são constituidos por 
microaglomerados de cinza fina (por atração litostática?), e agregados de epidoto hidrotermal. 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 LN 2,5X 

 

 LP 10X 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 130 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza avermelhada,maciça, contendo microfraturas preenchidas por 
quartzo. Granulometria fina, grãos de quartzo subarredondados a subangulosos, boa seleção.   
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 85 
Feldspatos-2 
Muscovita-11 
Fragmento de rocha-2 
 
 
Observações 
Rocha com arcabouço (85%) constituido por grãos de quartzo e matriz (15%)a base de 
muscovita e oxido de ferro. Os grão de quartzo possuem baixa esfericidade, são angulosos a 
subangulosos, com grau de seleção fraca. Os grãos de quartzo são monocristalinos, com 
suturadas ou lobadas. Tamanho de grão varia de 1,5mm a 0,3mm. São cimentados por silica  
autigênica (quartzo secundário) que formam bordas de sobrecrescimento. A superfície dos 
grão originais estão separadas por uma linha fina de opacos ou oxido de ferro.).  Há uma 
gradação granulométrica dos gãos de quartzo, onde nas porções de granulometria mais 
grossa, ocorre quase só grãos de quartzo, enquantos nos níveis de granulometria mais fina, 
ocorrem quartzo, muscovita e fragmento de rocha. Alto grau de compactação\diagênese. Os 
fragmentos de rocha são de chert e vulcânicas? 
 
Rocha 
Arenito sublitico (vulcanogênico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 LP 4x 
 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 131 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza avermelhada,laminada. Granulometria fina, grãos de quartzo 
subarredondados a subangulosos, boa seleção.  Bem silicificada. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 83 
Feldspatos-5 
Muscovita-5 
Fragmento de rocha-7 
Epidoto-tr 
Carbonato-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
Rocha com baixa maturidade textural, com grãos de quartzo angulosos a muito angulosos, com 
baixa esfericidade e pobremente selecionado. Granulometria fina (0,05 a 0,1mm). Os grãos de 
quartzo são monocristalinos e com contato plano e lobado. Média diagênese. A matriz é em 
parte composta por mica, epidoto e carbonato, além de quartzo microcristalino. Os fragmentos 
de rocha são de chert e raras vulcânicas. Arenito de muito baixo retrabalhamento (transporte). 
 
Rocha 
Arenito sublitico (vulcanogênico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 LP 4x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 135A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-avermelhada, leucocrática (IM<3), isotrópica, maciça, granulação fina 
a média, composta por fenocristais prismáticos de k-feldspato e quartzo subarredondado, em 
matriz fanerítica fina. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 20 
K-feldspato-79 
Plagioclásio-1 
Anfibólio-tr 
Carbonato-tr 
Clorita-tr 
Zircão-tr 
 
Observações 
Predominam os fenocristais prismáticos de ortoclásio, com maclas de carlsbad, contendo um 
filme de óxido de ferro deixando uma cor avermelhada dos mesmos. Fenocristais 
pseudohexagonais de quartzo (1ª geração) também ocorrem, com raras inclusões de 
intercrescimento de quartzo+K-feldspato (gráfico), resultante de cristalizção eutética e\ou 
rápido resfriamento. 
Intercrescimento cuneiforme (vermicular) de quartzo e microclínio é a feição mais comum. 
Fenocristais de microclínio rodeados por intercrescimento gráfico em continuidade óptica, 
denotando cristalização simultânea de quartzo+k-feldspato.  
Carbonato e clorita são produtos de alteração hidrotermal. Pseudomorfos de anfibólio 
substituídos por clorita, além de opacos esqueletal. 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito (granófiro) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 LP 2,5x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 135B No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-avermelhada com micropontuações pretas,maciça, granulometria 
fina, com grãos de quartzo angulosos. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 80 
Sericita- 18 
Fragmento de rocha-2 
Zircão-tr 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina, com grãos e fragmentos de cristais de quartzo de tamanho 
0,05mm, imersos numa matriz a base de sericita.Os grão de quartzo são de muita baixa 
esfericidade e angulosos e pobremente selecionados.Boa parte dos grãos de quartzo exibem 
sobrecrescimento autigênico. Entretanto, a matriz está parcialmente substituída por um 
agregado de sericita de provável origem hidrotermal. A presença de grãos subarredondados de 
quartzo juntamente com grãos fortemente angulosos (fragmentos de cristais) de quartzo, 
denota rocha com pouco retrabalhamento (pouco transporte), de provável origem vulcânica 
(arenito vulcanogênico). 
 
Rocha 
Arenito sublitico (vulcanogênico) hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 14/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 LP 2,5x e LP 10x 

 
 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 135C No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza médio a cinza claro, com manchas esbranquiçadas-esverdeadas, 
afanítica, cortada por venulações milimétricas subparalelas de hematita. As manchas claras se 
deve a presença de sericita hidrotermal associada a diminutas partículas de hematita (cor 
escura na rocha). 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 56 
Sericita- 42 
Hematita- 2 
Zircão-tr 
 
Observações 
Rocha com matriz de granulometria muito fina a afanítica com destruição quase que total do 
arcabouço formado por grãos disformes de quarto, os quais são constituídos por agregados 
submilimétricos de quartzo por ação do calor (metamorfismo de contato). A matriz é formada 
por uma massa de sericita e por uma grande quantidade de pontuações pretas representadas 
por hematita gerada. Ambos minerais são derivados de hidrotermalismo (metamorfismo de 
contato), assim como microvenulações de quartzo+hematita. As características acima como 
destruição da textura original do arenito, assim como a diminuição de tamanho de grão, 
associada a nossa assembléia mineral, indicam tratar-se de rocha gerada por metamorfismo de 
contato (cornubianito). 
 
Rocha 
Cornubianito (protólito arenito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 15/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
LP 4x e LP 10x 
 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG136 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de matriz de coloração avermelhada com cristais de cor rosa e esbranquiçados. 
Apresenta minerais orientados por fluxo magmático. Textura porfirítica. Cristais euédricos e 
cristais fragmentados de quartzo e feldspatos. 
Mineralogia / Composição  
 
Anortoclásio-43 
Quartzo-15 
Plagioclásio-5 
Felsitos-36 
Titanita-1 
Aegirina?- tr 
Biotita- tr 
Opacos-tr 
 
Observações 
Rocha com agregados radiais de cristais (comumente cristobalita ou tridimita) formando 
esferulitos, além de feldspato do tipo anortoclásio. Os esferulitos consistem de intercrescimento 
radiado de fibras de quartzo+feldspato.Os esferulitos ocorrem no meio de matriz felsítica e/ou 
bordejando os cristais de quartzo. Podem ser derivados de devitrificação de vidro natural de 
alta temperatura. A textura felsítica é formada por agregados recristalizados de quartzo+k-
feldspato. O quartzo ocorre com formas prismáticas quadráticas e pseudohexagonais com 
freqüentes embainhamentos que englobam material felsítico da matriz. Ocorrem também 
“lascas” de quartzo fragmentado, pontiagudos. O anortoclásio é prismático, com maclas 
albita/periclina, que por vezes englobam pequenos cristais de piroxênio sódico (aegirina?) 
parcialmente substituído por titanita. Possuem um filme amarronado por sobre os cristais, 
resultando num aspecto “enferrujado” .Biotita cloritizada também ocorre. O esfeno é o 
acessório, com formas losangulares características. Opacos de forma esqueletal (magnetita?). 
Rocha 
Riolito (esferulítico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Grupo Colíder 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 15/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
                                                                               

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 141 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granulometria fina, coloração rosa-avermelhada, formada essencialmente por grãos de 
quartzo e seccionada por microzonas de cisalhamento. Diminutas pontuações esbranquiçadas 
podem ser de sericita. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 80 
Fragmento de Rocha-12 
Feldspatos-3 
Muscovita/sericita-5 
Zircão-tr 
 
Observações 
Rocha com arcabouço predominando amplamente sobre a matriz, com grãos de quartzo e 
fragmento de rocha de tamanho de 0,05 a 0,2mm. Os grão de quartzo possuem baixa a 
moderada  esfericidade, são subarredondados a subangulosos, com grau de seleção 
moderada. Os grãos de quartzo são monocristalinos e policristalinos (raros), com bordas retas 
e lobadas. São cimentados por silica  autigênica (quartzo secundário) que formam bordas de 
sobrecrescimento. A superfície dos grão originais estão separadas por uma linha fina de 
opacos ou oxido de ferro. As bordas de crescimento e os núcleos detríticos de cada grão 
mostram cor de interferência homogêneo indicando continuidade ótica de crescimento onde as 
próprias partículas serviram para a nucleação (cimento sintaxial).  A matriz e o espaço 
intergranular é composto por palhetas de muscovita e sericita, além de óxido de ferro. Os 
fragmentos de rocha são na maioria de chert, quartzo de veio e rochas vulcânicas. 
Microvenulações de quartzo+hematita são de derivação hidrotermal. Alto grau de 
compactação\diagênese.  
 
 
 
Rocha 
Arenito sublitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
4x 

 
                                                                               
10x 
 
 

 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 145  No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha laminada, granulometria fina, contendo níveis afaníticos de cinza vulcânica de cor cinza 
escuro (predomina) alternados com níveis mais estreitos avermelhados destacando-se 
diminutos grãos esbranquiçados. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 67 
Epidoto-20 
Albita-13 
 
Observações 
Rocha intensamente hidrotermalizada com o desenvolvimento de paragenese hidrotermal a 
base de albita+epidoto+quartzo, desenvolvendo níveis subparalelos ao acamadamento, mas 
também seccionam, de forma esporádica, o acamadamento. Níveis milimétricos que se  
assemelham a “microapófises” de material hidrotermal intercalados a níveis de chert (cinza 
vulcânica). Esses níveis de chert são representados por alternância milimétrica de níveis de 
cinza fina e cinza média, sempre intercalados com grande quantidade de epidoto. Essas 
venulações de qz+ep+ab formaram-se em veios extensionais resultando em estruturas 
sigmoidais por vezes descontínuas e rompidas. O epidoto ocorre em diminutos agregados 
associados a um mosaico de quartzo+albita. Alteração propilítica. 
 
 
 
Rocha 
Tufo cinerítico fortemente hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 



 

 
                                                                              

 
2,5x 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 152 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-avermelhada, isotrópica,granulação média, equigranular 
hipidiomórfica, leucocrática, composta por k-feldspato e quartzo. 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato-70 
Quartzo-20 
Oligoclásio-10 
Sericita-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura hipidiomórfica inequigranular, granulação média, com cristais de k-feldspato e 
quartzo que variam de tamanho de 0,4 a 3mm. O feldspato é do tipo microclínio pertítico, de 
forma prismática, com coloração amarronada ressaltada ao longo dos planos de maclas 
derivada da pigmentação de ferro microgranular. Possuem contatos lobados entre os demais 
constitíntes minerais. O quartzo exibe formas quadráticas e pseudohexagonais, por vezes com 
bordas embainhadas, extinção oscilatória e bordas em contato serrilhado entre os cristais. O 
plagioclásio é do tipo oligoclásio, com fraca alteração para sericita.Remanescentes de 
pseudomorfos de anfibólio? totalmente transformados para mica branca. Alguns cristais de 
plagioclásio estão englobados pelo microclínio. 
Fraturas preenchidas por liquido granitico residual resultou num agregado de microcristais de 
K-feldspato, albita e quartzo. 
 
 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 
 

2,5x 
                                                                      

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 153 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração vermelho-tijolo, isótropa, textura microporfirítica,onde se destacam 
microfenoscristais de k-feldspato e quartzo (por vezes fragmentados) em matriz afanítica. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica- 55 
K-feldspato (sanidina)- 25 
Quartzo-18 
Plagioclásio-2 
Fluorita-tr 
Zircão-tr 
Clorita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica e com matriz criptocristalina (textura felsítica) formada por 
agregados de quartzo e feldspatos.Fraturas aleatórias e microcavidades preenchidas por 
liquido granítico residual (qzo+albita+k-feldspato). 
Os cristais de feldspato (sanidina) são prismáticos, com bordas embainhadas e corroídas pelo 
liquido residual (felsitos). O quartzo apresenta-se em formas quadráticas e hexagonais, com 
golfo de corrosão, englobando, por vezes, os felsitos da matriz. Apresenta-se também em 
fragmentos em forma de cunha e lascas, assim como os feldspatos. Mostra alguns clastos 
subarredondados de material devitrificado e recristalizado (felsitos). Apresenta foliação de 
fluxo. 
 
 
 
Rocha 
Alcali-feldspato riolito (dique) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Teles Pires ( 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 
 



 
10x 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 154 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, matriz afanítica, laminada milimétricamente, constituída por 
níveis achatados e descontínuos de material quartzo-feldspático, contendo microfenocristais de 
quartzo, feldspato e opacos.. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica- 80 
K-feldspato (sanidina)- 10 
Quartzo-10 
 
 
Observações 
Rocha de textura eutaxítica definida pelo alinhamento de pumices lapilli achatados e 
recristalizados, com forte compactação e soldamento.Presença de dobras assimétricas 
originadas pelo fluxo piroclástico, com rotação de cristais pelo fluxo. Microfenocristais de 
sanidina e quartzo (além de fragmentos pontiagudos destes minerais) ocorrem envolvidos 
pelos pumices achatados, definindo uma foliação sinuosa. Bordas dos cristais corroídas e 
recristalizadas por felsitos. 
Os pumices achatados estão materializados por um agregado fino de quartzo+feldspato, em 
níveis descontínuos e sinuosos. Opacos (hematita e/ou magnetita) também mostram-se 
alinhados segundo o fluxo piroclástico. A matriz é composta por um agregado felsítico de 
quartzo+feldspato. 
 
 
Rocha 
Ignimbrito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 

 
 



 
 

 
 

10x 
                                                                      

 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 155 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, granulometria fina, oxidada, com grãos de quartzo e 
feldspatos angulosos, além de fragmentos de rocha. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-23 
Feldspatos-40 
Fragmentos de rocha-34 
Opacos (hematita?)- 2 
Zircão-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina, bastante silicificada, imatura mineralogicamente e texturalmente, 
com constituintes quartzo-feldspáticos de muita baixa esfericidade, muito angulosos e muito 
mal selecionados. Transporte e sedimentação rápidos. Exibe um incipiente acamadamento, 
com arcabouço predominando sobre matriz a base de quartzo microcristalino. A proporção de 
fragmentos de rocha e de feldspatos é aproximadamente igual, onde os fragmentos de rocha 
são na sua maioria provenientes de rochas vulcânicas ácidas e rochas subvulcânicas. Cristais 
e fragmentos de cristais quartzo-feldspáticos de diversos tamanhos. Arenito vulcanogênico. 
 
Rocha 
Arcósio/arenito lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 16/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

10x 
                                                                      

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 156 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-avermelhada, granulação média, isotrópica,textura inequigranular 
hipidiomórfica, maciça, composta por k-feldspato de cor avermelhada por película de ferro, 
quartzo. Leucocrática, máficos <1%. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-27 
K-Feldspatos- 70 
Plagioclásio-3 
Anfibólio?-tr 
Zircão-tr 
Mica-tr 
 
 
Observações 
Rocha subvulcânica, de textura gráfica, com quartzo cuneiforme intercrescido com ortoclásio. A 
luz natural, os feldspatos exibem uma película de ferrugem na superficie dos grãos, fornecendo 
uma coloração amarronada aos cristais, que são prismáticos, de tamanho em média de 0,5 cm. 
Mostram-se microfraturados com preenchimento das fraturas por mica branca e quartzo. O 
quartzo ocorre em forma prismática (1ª geração), extinção oscilatória e contatos suturados 
entre os cristais. Aqueles de 2ª geração, são em forma cuneiforme intercrescido com k-
feldspato. Minerais máficos esqueléticos (anfibólio?) substituidos por biotita+opacos na fase 
final de cristalização. Opacos são anédricos e podem corresponder a minerais de ferro 
(hematita?) 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito (granófiro) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suíte Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 17/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

10x 
                                                                      

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 160 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração violácea, afanítica, maciça, contendo microfragmentos subarredondados. 
Vulcanoclástica. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (cinza fina)-70 
Fragmentos de quartzo- 20 
Sericita-5 
Zircão-tr 
Opacos-1 
 
 
Observações 
Rocha piroclástica afanítica, com microcristais fragmentados de quartzo e com agregados 
submilimétricos de sericita+quartzo substituindo púmices suabrredondaos a alongados?. A 
matriz é criptocristalina formada por quartzo (cinza fina). Raros fragmentos tamanho lapilli, de 
forma alongada ocorrem dispersos na matriz.Opacos são de forma subarredondada, podendo 
ser mineral de ferro (hematita/magnetita?) 
 
Rocha 
Tufo cinerítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 17/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
10x 

                                                                      
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 161 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, foliada, coloração rosada, contendo minerais euédricos de 
feldspatos envoltos por tiras de quartzo. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-27 
K-Feldspatos- 35 
Plagioclásio-48 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
Allanita-tr 
Clorita-tr 
Apatita-tr 
Opacos-tr 
 
 
Observações 
Rocha de estrutura protomilonítica, granulação média a grossa, com cristais de feldspatos 
envoltos por trilhas de mosaico recristalizado de quartzo. Deformação de baixa temperatura, 
onde ocorre somente a recristalização do quartzo e não dos feldspatos, além da paragênese 
de minerais neoformados de clorita+albita. Porém, formam estruturas sigmoidais, com os 
constituintes feldspáticos de formas levemente amendoadas. Efeitos de deformação na 
estrutura cristalina dos feldspatos são observadas, como plano de maclas deslocados e 
extinção ondulante, sugerem deformação em estado sólido. Pertitas nos k-feldspato são 
comuns. Alteração hidrotermal com surgimento de sericita no nucleo dos feldspatos. Titanita, 
allanita e zircão são os acessórios. 
 
Rocha 
Metamonzogranito (protomilonítico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suite Guarantã? Pé Quente? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 17/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

2,5x 
                                                                      

 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 164 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada com pontuações pretas, equigranular, isotropo, contendo qzo+k-
feldspato+plagioclásio. Texura inequigranular hipidiomorfica. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-28 
K-feldspato-45 
Plagioclásio-25 
Titanita-1 
Clorita-1 
Muscovita-tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
Magnetita-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomórfica, exibindo feições de deformação em estágio 
subsólidus, como quartzo com extinção chessboard, plagioclásios com plano de macla 
deslocado e formação de subgrãos e recristalização. Quartzo policristalino em contato 
suturado.Textura pertítica é comum nos cristais de microclínio. Plagioclásio medianamente 
saussuritizado. Presença de enclave microgranular máfico em forma subarredondada, 
sugerindo ser uma “bolha” de magma máfico que interagiu com o liquido granítico. É composto 
por um agregado de palgioclásio+clorita+titanita+magnetita+agulhas de apatita, as quais 
sugerem um rápido resfriamento da “bolha”. Mirmequitos são raros. 
 
Rocha 
 
Sienogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Teles Pires? Matupá? 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 17/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

2,5x 
                                                                      

 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 166 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Arenito de coloração parda-avermelhada, e com auréola esbranquiçada resultante de fluido 
hidrotermal. Granulometria fina, maciça, com micropontuações de sulfeto e magnetita. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz hidrotermalizada (80%) 
Arcabouço- (20%) 
 
Quartzo-80 
Fragmento de rochas-3 
Muscovita- Sericita-22 
Opacos-tr 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha com destruição parcial do arcabouço, de matriz intensamente hidrotermalizada 
constituída por placas de muscovita e lamelas de sericita hidrotermais, associadas a 
hematita/magnetita e pirita. Sobrevivem grãos de quartzo (~0,25mm) de bordas corroídas pelo 
fluido hidrotermal, assim como a geração de neogrãos diminutos de quartzo em forma de 
mosaico na matriz. A muscovita é poiquilitica englobando grãos de quartzo da matriz e de 
crescimento em direções aleatórias, denotando sua natureza hidrotermal. Fragmentos de rocha 
vulcânica são subarredondados. Veios milimétricos de extensionais preenchidos por quartzo 
“dente-de-cão” seccionam aleatóriamente a rocha, originados pós-muscovita+quartzo da 
matriz, ou seja, fase tardia do hidrotermalismo. Ocorrem também alguns raros minerais que 
ficam permanentemente extintos em luz polarizada (adularia?) 
 
Rocha 
 
Arenito sublitico hidrotermalizado. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Norte 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 17/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
4,0x 

 
 

 
 
 

10x 
                                                                      

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 169 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de matriz afanítica  de coloração avermelhada escura, com microfenocristais de 
feldspato potássico esbranquiçado e quartzo pseudohexagonal, além de opacos em forma 
quadrática (magnetita?). Isotrópica, com microfraturamento preenchido por óxido de ferro. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica-50 
Quartzo-25 
k-Feldspato-25 
sericita-tr 
Opacos-tr 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha afírica, de matriz avermelhada, desvitrificada e recristalizada para um mosaico de 
quartzo e feldspatos. Textura micropoiquilítica desenvolvida no interior de amígdalas  definida 
por quartzo que engloba a albita) por processo de desvitrificação. A matriz felsítica 
(desvitrificada) é composta basicamente de micrólitos de quartzo e feldspatos, além de mica 
branca. Esses produtos são possivelmente originados por desvitrificação de massa vítreas pré-
existentes ou por ráprido resfriamento de lavas riolíticas ou de intrusões subvulcânica. 
Microfenocristais de k-feldspato (2-3mm) de alta temperatura (sanidina/anortoclásio) em formas 
quadráticas, bordas corroídas e recristalizadas por agregado de quartzo+albita. O quartzo 
(2mm) é arredondado ou pseudohexagonal, bordas corroídas e fraturas curvelíneas, além de 
embainhamento preenchido por material felsítico. O p´lagioclásio é representado por diminutos 
cristais de albita na matriz.Os opacos são quadráticos, tamanho de 0,5mm, representados por 
magnetita? A coloração amarronada dos k-feldspatos se deve a pigmentação por oxido de ferro 
na estrutura cristalina e/ou ao longo do plano de clivagem. 
 
Rocha 
 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colider-Fm Bom Jaguar 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 18/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
2,5x 
 

 

 
 
 

4x 
                                                                      

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 170 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, matriz afanítica, com microcristais fragmentados de 
feldspato e quartzo, além de quantidade razoavel de cristais quadráticos de magnetita. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica-60 
Quartzo-13 
k-Feldspato-25 
sericita-1 
Opacos-1 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de matriz desvitrificada, com incipiente foliação de fluxo. Cistais de quartzo de formas 
bizarras, fragmentados e também prismáticos com golfo de corrosão. Os feldspatos são 
esqueléticos, pseudomorfos, fragmentados, quase que totalmente substituidos por uma massa 
de sericita. Raros fragmentos de rocha e prováveis púmices e amigdalas estiradas, com 
preenchimento de quartzo e feldspato. Matriz felsitica a base de quartzo+sericita+feldspatos. 
Máfico representado por pseudomorfos de biotita, substituidos por mica branca. Microveios de 
quartzo (raro feldspato?) seccionam a rocha e que arrancam fragmentos de matriz. 
 
Rocha 
 
Tufo vitrico com cristais. (lapilli-tufo) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Colider-Fm Braço sul 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 18/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
2,5x 

 
 

 



 
2,5x 

                                                                      

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 171 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração vermelho-tijolo, isotropa, granulação fina, contendo intercrescimentos 
gráficos. Microfenicristais de k-feldspato com zonação de crescimento e quartzo hexagonal em 
matriz de intercrescimentos simultâneo de qzo+k-feldspato. 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato-60 
Quartzo-24 
Oligoclásio-12 
Albita-2 
Anfibólio (arfvedsonita?)-1 
Zircão-tr 
Ilmeno-magnetita-tr 
Titanita-tr 
Clorita-tr 
Epidoto-tr 
Fluorita-tr 
Carbonato (siderita?)-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura micrográfica, isotrópica, com cristais prismáticos, subarrendondados e 
pseudohexagonais de quartzo, além de cristais prismáticos de k-feldspato e oligoclásio, em 
matriz de intercrescimento micrográfico (qzo+k-feldspato). Destaca-se a ocorrência de cristais 
zonados tanto de K-feldspato (microclínio) como de oligoclásio. Ambos possuem borda ou 
auréola estreita enriquecida em oxido de ferro. O microclínio exibe intercrescimento pertítico 
em mesma continuidade optica com o hospedeiro (microclinio) e com borda com pertitas e 
oxido de ferro, com o desenvolvimento de uma película vermelha (tipo “poeira”) de óxido de 
ferro, resultando uma borda “enferrujada”. Há cristais que essa impregnação de ferro ocorre em 
toda a superfície. A principio, sugere-se que essa impregnação de ferro seja derivado por 
processo tardi-magmático (magmato-hidrotermal), concentrando-se essa alteração mais na 
borda de crescimento final dos feldspato e, por vezes, preenchendo microfraturas. Líquido 
enriquecido em FeO nos estágios finais de cristalização. O anfibólio é maclado, cristais 
prismáticos, extinção hetrogênea, podendo ser arfvedsonita. O núcleo dos cristais de albita 
está parcialmente transformado para finas lamelas de mica branca. O carbonato ocorre em 
microcavidades associado a magnetita. 
 
Rocha 
Alcali feldspato microgranito (granófiro) subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Teles Pires 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 18/08/2017 
 
Fotomicrografias 



 
 

 

 
2,5x 

 



           2,5x   

10x 

      10x                                



 

 

 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 173 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração marrom claro, isotropa, matriz afírica, contendo microfenocristais 
prismáticos (<0,4mm) de k-feldspato e quartzo (<0,3mm) prismático e subarredondado. Textura 
microporfirítica. 
Mineralogia / Composição  
 
 
Matriz felsítica (quartzo+albita)-40 
K-feldspato-53 
Quartzo-15 
Anfibólio (arfvedsonita?)-2 
Biotita-tr 
Zircão-tr 
magnetita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica onde destacam-se cristais prismáticos de k-feldspato 
(anortoclásio pertítico), com bordas corroídas e com película de oxido de ferro impregnando os 
prismas, mais evidente ao longo das clivagens. O quartzo é geralmente pseudohexagonal, 
bordas embainhadas e corroídas, com preenchimento dos espaços dos golfos por felsitos 
(qzo+albita). O k-feldspato é de crescimento tardio, onde englob fragmentos de matriz felsítica 
e pequenas inclusões de albita. Matriz felsítica é formada por um agregado de microlitos 
compostos por quartzo+albita. O máfico dominante é a arfvedsonita além de rara biotita. 
Magnetita associada ao anfibólio, além de zircão, allanita, são os acessórios.   
 
Rocha 
 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Bom Jaguar 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 18/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
2,5x 

 
         4x                                 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 175 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, isotropa, matriz afírica, contendo microfenocristais 
prismáticos (<0,4mm) de k-feldspato e quartzo (<0,3mm) prismático e subarredondado. 
Pequenos cristais de magnetita. Textura microporfirítica. 
Mineralogia / Composição  
 
 
Matriz felsítica (quartzo+albita)-40 
K-feldspato- (sanidina)-38 
Quartzo-15 
Riebeckita-2 
Biotita-tr 
Zircão-tr 
magnetita-tr 
 
 
Observações 
Semelhante a GG 173. Rocha de textura microporfirítica e felsítica onde destacam-se cristais 
prismáticos de k-feldspato (sanidina/anortoclásio pertítico), com bordas corroídas e com 
película de oxido de ferro impregnando os prismas, mais evidente ao longo das clivagens. O 
quartzo é geralmente pseudohexagonal, bordas embainhadas e corroídas, com preenchimento 
dos espaços dos golfos por felsitos (qzo+albita). O k-feldspato é de crescimento tardio, onde 
engloba fragmentos de matriz felsítica e pequenas inclusões de albita. Matriz felsítica é 
formada por um agregado de microlitos compostos por quartzo+albita. Estreita borda com 
intercrescimento micrográfico ocorre em alguns cristais de k-feldspatos.O máfico é a riebeckita, 
com inclusão de diminutos cristais de quartzo (textura em peneira), fracamente transformada 
para biotita.  
 
Rocha 
 
Riebeckita Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Bom Jaguar 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 18/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
2,5x 

4 x 



 
10x 
 

 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 179 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, isotropa, matriz afanitica a faneritica fina, contendo 
microfenocristais prismáticos (<0,6mm) de k-feldspato e quartzo (<0,5mm) prismático e 
subarredondado. Pequenos cristais de magnetita. Textura porfiritica 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 38 
Quartzo-15 
Intercrescimento micrográfico (quartzo+k-feldspato)- 45 
arfvedsonita- 2 
Zircão-tr 
magnetita-tr 
apatita-tr 
titanita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, onde sobressai os microfenocristais prismáticos de k-feldspato com 
zonação nas bordas, exibindo enriquecimento em oxido de ferro formando fina borda 
amarronada, além de trilha de quartzo (tipo drops-like) que acompanha o formato da borda, 
onde após essa linha de quartzo, o k-feldspato retorna seu crescimento. Possuem bordas 
corroídas pelo liquido magmático residual e fraturas preenchidas por esse mesmo líquido (que 
cristaliza como diminutos cristais de quartzo+microclínio e/ou albita). Os microfenocristais de 
quartzo exibem formas prismáticas, pseudoarredondados pela corrosão do liquido magmático 
residual, formando bordas corroídas com cristalização de diminutos cristais de 
quartzo+feldspatos. A matriz é formada por um agregado fino de quartzo+microclínio formando 
uma textura micrográfica, caracterizando corpo de colocação e resfriamento hipabissal. O 
máfico é representado pela arfvedsonita, com extinção anômala e cristais prismáticos. 
Os acessórios são ilmeno-magnetita, zircão, apatita, titanita e raro epidoto. 
 
.  
 
Rocha 
Alcali-feldspato microgranito micrográfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Teles Pires 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
2,5x 

 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 180 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, isotropa, matriz faneritica fina, contendo microfenocristais 
prismáticos (<0,6mm) de k-feldspato e quartzo (<0,5mm) prismático e subarredondado, com 
intercrescimento gráfico. Pequenos cristais de magnetita e anfibólio?. Textura porfiritica, 
micrográfica, além de enclaves microgranulares mesocráticos subarredondados. 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 56 
Quartzo-14 
Plagioclásio (oligoclásio)- 25 
arfvedsonita- 2 
magnetita-2 
Clorita-1 
Carbonato-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura micrográfica, onde se observa o intercrescimento constante de quartzo 
cuneiforme com k-feldspato (possivelmente microclínio). Os cristais de k-feldspato exibem o 
aspecto turvo característico desses fácies micrográficos, exemplificada pela pelicula de óxido 
de ferro impregnado principalmente ao longo dos planos de clivagens. Esse impregnação 
ocorre também mais enriquecida nas bordas dos cristais (zonação tardi-magmática com 
enriquecimento em Fe), juntamente com o desenvolvimento de pertitas(albita) que 
desenvolvem-se em mesma continuidade optica do cristal hospedeiro (microclínio). Os 
microfenocristais de plagioclásio são possivelmente oligoclásio, exibindo maclas polissintétitas, 
com intercrescimento micrográfico e com bordas estreitas de k-feldspato (antirapakivi) . Os 
cristais de albita ocorrem como intercrescimento pertítico e como escassos cristais isolados na 
matriz fina. 
Clorita+carbonato+quartzo+titanita como produtos de alteração hidrotermal. Os enclaves 
microgranulares mais máficos subarredondados, se parecem com bolhas de magma com 
arrefecimento rápido, formadas por agregados micrográficos de k-feldspato+quarto, além de 
oligoclásio e de grande quantidade de magnetita, alguns cristais de arfvedsonita+clorita e 
também com agulhas de apatita (rápido resfriamento). A magnetita ocorre associada a 
arfvedsonita, em cristais esqueléticos, raramente bem formados. A arfvedsonita ocorre alterada 
para clorita e carbonato. 
 
 
Rocha 
Quartzo monzonito micrográfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Teles Pires 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 



Fotomicrografias 
 
 

 

 
4x 



 

10x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 181A No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração esbranquiçada, granulometria fina, isotrópica, contendo grãos de quartzo 
subangulosos a subarredondados, além de fragmentos de rocha, grau de seleção moderado. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-88 
Fragmentos de rocha-10 
K-feldspato- 2 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina, a base de grãos de quartzo com extinção ondulante, 
subangulosos de baixa esfericidade, moderadamente selecionados. Predominam grãos 
monocristalinos, com contato lobulado, côncavo-convexo. Contatos irregulares e suturados, 
destruindo a forma original dos grãos, resultando baixa porosidade devido a dissolução e 
reprecipitação de sílica, com boa cimentação. São feições de dissolução por pressão, 
denotando moderada compactação/soterramento. Os fragmentos de rocha (Chert e silexito) e 
de vulcânica ácida são mais arredondados, mas alguns com formas ocelares. Não ocorrem 
palhetas de mica, raros feldspatos, demonstrando maturidade mineralógica e textural. 
 
Rocha 
Quartzo-arenito/arenito sublitico 
Unidade Litoestratigráfica 
Paleozoico? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
2,5x 
 

 
10x (quartzo em extinção-canto sup.direito= reprecipitação de SiO2) 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 181B No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, isotropa, matriz faneritica fina, contendo microfenocristais 
prismáticos (<0,6mm) de k-feldspato e quartzo (<0,5mm) prismático e subarredondado, com 
intercrescimento gráfico. Pequenos cristais de magnetita e anfibólio?. Textura porfiritica, 
micrográfica. Cristais zonados de k-feldspato 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 49 
Quartzo-15 
Plagioclásio (oligoclasio)- 4 
Plagioclásio (albita)- 28 
arfvedsonita- 2 
magnetita-2 
Clorita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura mirmequitica e micrográfica. A primeira é constituida por um intercrescimento 
de cristais de albita e quartzo vermiforme na matriz. A albita ocorre em forma de ripas entre os 
microfenocristais de ortoclásio, cristalizadas no estágio tardi-magmático e em rápido 
resfriamento (condições hipabissais). A outra forma de ocorrência da albita é como pertitas 
intercrescidas no microclínio/ortoclásio, em mesma continuidade optica e formando estreitas 
bordas associada a óxido de ferro criptocristalino (borda enferrujada), podendo-se caracterizar 
a textura rapakivi. Os microfenocristais (<3mm) de k-feldspato são pertiticos/mesopertíticos, 
seções prismáticas, quadráticas, e também subarrodondads por corrosão magmática do liquido 
residual (albita+quartzo). Oligoclásio ocorre em cristais isolados, também com aspecto turvo 
(oxido de ferro). O máfico deve ser arfvedsonita, transformada parcialmente para clorita, 
sempre associada com magnetita. Esta é as vezes prismáticas, mas também de forma 
“esqueletal”. O quartzo ocorre apenas nos intercrescimentos gráficos e mirmequiticos e 
raramente como fenocristal. 
A textura micrográfica está associada com a textura mirmequitica na matriz. Há um 
enriquecimento em oxido de ferro (hidrotermal?) nas microfraturas dos cristais de k-feldspato e 
ao longo dos planos de clivegens. 
Clorita+carbonato+quartzo como produtos de alteração hidrotermal.  
Apatita e zircão como acessórios. 
 
 
Rocha 
Alcali-quartzo sienito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Teles Pires 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 



 
Fotomicrografias 
 
 

 
 
 

 
2,5x 



 

 
10x 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 185  No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, matriz afanitica e laminada, com foliação de fluxo 
piroclástico, contendo fragmentos de cristais e cristais subédricos de quartzo e feldspato, raros 
fragmentos de rocha.  
Mineralogia / Composição  
 
Matriz afirica (qzo+feldspato)- 30 
Quartzo-35 
K-Feldspato-23 
Esferulitos- 10 
Fragmentos de rocha-2 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
Observações 
Rocha de granulaçao fina, fluxo laminado, textura esferulitica. As microbandas são constituídas 
de esferulitos derivados de desvitrificação da matriz vítrea alternadas com bandas que 
constituem um mosaico de microlitos de quartzo mais feldspatos, de crescimento esférico e 
axiolitico. Os cristais de k-feldspato euedricos assim como os cristais piramidais de quartzo 
estão dispersos, de forma alinhada ao fluxo, na matriz de microlitos quartzo-feldspatica. 
Formas embainhadas no quartzo são comuns. A desvitrificação do fluxo bandado da lava gerou 
agregados isolados de esferulitos coalescentes. As bandas de fluxo defletam ao redor da 
massa esferulitica, implicando que os esferulitos se formaram enquanto a lava ainda estava 
dúctil, provavelmente durante o fluxo. Amígdalas estiradas e achatadas pelo fluxo mostram-se 
preenchidas por um mosaico de quartzo e pouco de feldspato. A proporção de cristais 
euédricos é maior que a proporção de fragmentos de cristais, sugerindo ser uma lava ou domo 
de lava. 
 
Rocha 
Riolito bandado (ignimbrito riolitico?) 
Unidade Litoestratigráfica 
Colider 
 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
2,5x 

 
4x 



 
10x 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 186 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de matriz avermelhada afanítica contendo microfenocristais de k-feldspato e quartzo 
hexagonal. Leucocrático. Magnetita em seções quadráticas. 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (qzo+k-feldspato)-25  
K-feldspato-63 
Quartzo-12 
Magnetita-tr 
Zircão-tr 
Biotita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica definida por microfenocristais prismáticos de sanidina pertitica 
(<4mm) e de quartzo pseudohexagonal (<3mm) em matriz composta de microlitos de 
quartzo+feldspatos. Tanto as bordas dos k-feldspatos como aquelas do quartzo, mostram-se 
corroídas e embainhadas.Além dos microlitos da matriz, ocorrem pequenos agregados a base 
de mosaico de quartzo que podem representar pequenas amígdalas. O máfico é possivelmente 
arfvedsonita em forma esqueletal e pseudomorfica, substituída por mica. A magnetita exibe 
forma quadráticas, associada ao anfibólio. 
 
 
Rocha 
Alcali feldspato -Riolito 
Unidade Litoestratigráfica 
Colider-Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
2,5x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 188 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cinza escuro, maciça, granulometria muito fina, com fraturas preenchidas por ferro 
oxidado. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-88 
Matriz argilosa- 12  
Zircão-tr 
Oxido de ferro-tr 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria muito fina (0,05mm) constituída por grãos subangulosos a 
subarredondados de quartzo, de média esfericidade, moderadamente classificado. Matriz com 
pouca sericita e microfraturas preenchidas com goetita, além de “manchas” de hematita. Raros 
grãos maiores de quartzo subarredondados ocorrem de forma dispersa. Matriz argilosa, 
maciça. 
 
 
Rocha 
Siltito 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Alto Tapajós 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
4x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 190 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha intensamente intemperizada, coloração marrom a ocre, matriz formada por uma massa 
de oxido/hidróxido de ferro, contendo microcristais (fantasmas) em forma de ripas, com matriz 
com fluxo. 
Mineralogia / Composição  
, 
Óxido/hidroxido de ferro-79 
Quartzo em fratura-1 
Pseudomorfos de feldspatos?-20 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha intensamente intemperizada, onde se observa apenas uma matriz oxidada 
(oxido/hidróxido de ferro), exibindo leve orientação da matriz (estrutura de fluxo?), com 
fantasmas de cristais quadráticos e alongados em forma de ripa., de impossível distinção. O 
oxido de ferro e derivado de minerais (fantasmas) ferro-magnesianos? Microfraturas 
preenchidas com quartzo criptocristalino. 
 
Rocha 
?? (saprólito de vulcânica ) 
Unidade Litoestratigráfica 
indefinida 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 
 
 



 
4x 

 
10x 
 

 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 193 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cinza escuro, maciça, granulometria muito fina, com fraturas preenchidas por ferro 
oxidado. 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio-58 
Hiperstênio-31 
Diopsidio-7 
Magnetita-4 
Apatita-tr 
Biotita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura subofítica definida por ripas de plagioclásio (labradorita) que envolvem 
parcialmente os cristais de piroxênio. Os piroxênios estão representados dominantemente por 
hiperstênio e, mais raramente, diopsidio. Exibem discreta alteração para clorita. Os opacos são 
de magnetita a qual engloba poiquiliticamente cristais de plagioclásio, e é envolvida por franja 
de biotita titanífera.  
Apatita é o acessório que ocupa os espaços intergranulares do plagioclásio. 
 
Rocha 
Diabásio 
Unidade Litoestratigráfica 
Diabásio Cachimbo 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 21/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
2,5x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 196 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza escuro, granulometria fina, contendo microclastos angulosos em 
matriz faneritica fina, constituida por grãos de quartzo tamanho silte, além de granulos tamanho 
areia e fragmentos de rocha. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 6 
Fragmentos de argilito/siltito-84 
Fragmentos de rochas-4 
Feldspatos-1 
Material amorfo preto-5 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha sedimentar terrígena (epiclástica), contendo fragmentos angulosos (intraclastos) de 
argilito (predominante) intercalado com camadas estreitas de siltito, além de fragmentos de 
rocha, grãos subarredondados de quartzo, mostrando imaturidade do sedimento. É cimentada 
por óxido de ferro ou de manganês (filme e linhas escuras que contornam os clastos e 
fragmentos). A rocha passou por um processo de fragmentação (brechação), com destruição 
parcial do acamadamento primário. Deposição do siltito/argilito em ambiente de média a alta 
energia, onda há uma imaturidade mineralógica e textural. Os grãos de quartzo variam desde 
subarredondados como bastante angulosos.  
O material preto, amorfo, que contorna os fragmentos, clastos e grânulos é de natureza 
secundária, que preenche os espaços intergranulares e espaços entre os clastos (fragmentos). 
Percola mais facilmente na rocha mais porosa (lentes e fragmentos de siltito), enquanto que é 
menos penetrativo no argilito. Esse material preto pode ser de hematita derivado do 
metamorfismo termico induzido pelo sill de diabásio, o qual é intrusivo nesse siltito. 
. 
 
Rocha 
Ritmito (siltito/argilito) brechado 
Unidade Litoestratigráfica 
Sedimentar Paleozóica do Grupo Alto Tapajós 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
2,5x 

 
10x 



 
10x 

 
10x 

10x 
 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 198  No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração esbranquiçada a avermelhada, granulometria fina, maciça, composta por 
um arcabouço de grãos subarredondados de quartzo, além de fragmentos de rocha de até 
5mm. Moderadamente selecionada. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo- 90 
Fragmento de rocha-7 
Feldspatos-2 
Zircão-tr 
Turmalina-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha composta por arcabouço fechado dominado por grãos de quartzo e subordinados 
fragmentos de rocha e feldspatos. Sem matriz e sem micas. Os grãos são de média 
esfericidade, subarredondados a subangulosos, bem selecionados e de média maturidade. 
Grãos originais de quartzo com fina pelicula de oxido de ferro definindo suas bordas. Muitos 
raros os fragmentos de rochas angulosos. Quartzo autigênico cresce em continuidade optica. 
Os grãos de quartzo são dominantemente monocristalinos, em contato concavo-convexo, plano 
e muito raramente,levemente suturado e com sobrecrescimentos por cimento silicoso.  Rocha 
de moderada compactação/ diagênese. Os fragmentos de rochas são de vulcânicas 
(chert/silexitos). Os minerais resistatos são representados por grãos subarredondados de 
zircão e turmalina. 
. 
 
Rocha 
Quartzo-arenito 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Alto Tapajós 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
4x 

 
10x 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 200 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-chumbo, afanítica, maciça, contendo microglóbulos sem 
identificação macroscópica de mineral correspondente. 
Mineralogia / Composição  
 
Sericita-55 
Silica (quartzo) criptocristalina-43 
Magnetita-10 
Sulfetos-1 
 
 
 
Observações 
Rocha com estrutura/textura destruída por hidrotermalismo. Se observa uma matriz com 
intensa sericitização (alteração fílica), associada a microcristais de magnetita e rara pirita. 
Sobressaem “nodulos” ( <0,5mm) de quartzo criptocristalino, de forma subarredondada a 
alongada, envolvidos por uma massa sericitica. As palhetas de sericita distribuem-se de forma 
aleatória. A magnetita é dominantemente euédrica, assim como a pirita. 
. 
 
Rocha 
Tufo cinerítico hidrotermalizado 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
10x 
 

10x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 202 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-chumbo, matriz afanítica, contendo microglóbulos (amígdalas) 
subarredondadas a alongadas de material criptocristalino esverdeado. 
Mineralogia / Composição  
 
Epidoto-31 
Silica (quartzo) criptocristalina- 65 
Albita-3 
Sericita-1 
Magnetita-tr 
Sulfetos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha com estrutura/textura destruída por hidrotermalismo. Se observa uma matriz com 
intensa epidotização (alteração propilitica), associada com rara pirita. A matriz é formada por 
um agregado de quartzo criptocristalino e microglobulos de epidoto, além de palhetas de 
sericita. Há também “amígdalas” subarredondadas e alongadas preenchidas por 
epidoto+albita+quartzo. Opacos são raros (magnetita oxidada) e pirita. 
Alteração propilitica (epidoto+quartzo+albita+pirita+/-sericita). Microfraturas com 
epidoto+quartzo. Rocha com alteração mais distal em relação a GG 200, ou seja, mais distante 
da intrusão que provocou o hidrotermalismo, ou zona distal da alteração hidrotermal. 
 
. 
 
Rocha 
Tufo cinerítico hidrotermalizado 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 

 
10x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 203 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração violácea,  composta por grãos de quartzo, fragmentos de rocha e mica, 
maciça, granulometria fina. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-87 
Fragmentos de rocha-10 
Feldspatos-2 
Sericita/muscovita-1 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina, onde predomina o arcabouço fechado sobre matriz. O arcabouço 
é constituído por grãos de quartzo (0.2mm), fragmentos de rocha (0,3mm) e feldspatos 
(<0,2mm). Os grãos são subarredondados a subangulosos, baixa esfericidade e com grau de 
seleção, moderadamente selecionado. Os grãos de fragmento de rocha vulcânica são 
levemente menos angulosos que aqueles de quartzo. A matriz é formada por fino agregado de 
sericita e algumas palhetas de muscovita. O contato entre os grãos de quartzo são côncavos-
convexos e suturados, com feições de dissolução por pressão, com dissolução de sílica e 
posterior precipitação do cimento silicoso. Grau de compactação/diagênese moderada. 
. 
 
Rocha 
Arenito sublitico 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
4x 

 
10x 
 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 204 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração violácea,  composta por grãos de quartzo, fragmentos de rocha e mica, 
maciça, granulometria fina. 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-90 
Fragmentos de rocha-7 
Feldspatos-2 
Sericita/muscovita-1 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha semelhante a GG203. Apresenta granulometria bastante fina, onde predomina o 
arcabouço fechado sobre matriz. O arcabouço é constituído por grãos monominerálicos de 
quartzo (0.25mm), fragmentos de rocha (0,3mm) e feldspatos (<0,25mm). Os grãos são 
subarredondados a subangulosos, baixa esfericidade e com grau de seleção, moderadamente 
selecionado. Os grãos de fragmento de rocha vulcânica são levemente menos angulosos que 
aqueles de quartzo. A matriz é formada por fino agregado de sericita e algumas palhetas de 
muscovita. O contato entre os grãos de quartzo são côncavos-convexos e suturados, com 
feições de dissolução por pressão, com dissolução de sílica e posterior precipitação do cimento 
silicoso. O limite original dos grãos de quartzo é marcado por uma fina película de ferro. Borda 
de crescimento autigênico em continuidade óptica nos grãos de quartzo. O material argiloso da 
matriz foi recristalizado para sericita/muscovita devido ao processo diagenético. Grau de 
compactação/diagênese moderada a alta. 
. 
 
Rocha 
Arenito sublitico 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 22/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20x 

 
4x 
 



 
20x 
 

 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 214 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, granulação média, textura hidpidiomorfica inequigranular, maciça, 
contendo fenocritais cinza-esverdeado de plagioclásio e k-feldspato rosado, com máficos a 
base de biotita. 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio-63 
K-feldspato-11 
Quartzo-20 
Biotita cloritizada-4 
Hornblenda-2 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Epidoto- 
Titanita-tr 
Sercita-tr 
 
 
 
Observações 
Textura hipidiomórfica inequigranular representada por cristais prismáticos de plagioclásio e k-
feldspato, entremeados por cristais de quartzo subgranulados e recristalizados formando 
textura chessboard. O plagioclásio exibe zonação ígnea (nucleo cálcico e borda mais sódica,) 
evidenciado pelo alteração de epidoto+sericita no nucleo, enquanto que as bordas estão 
isentas de alteração. Borda albitica com crescimento em continuidade optica com o hospedeiro 
do tipo oligoclásio. Maclas deslocadas pelo fraturamento, com preenchimento de quartzo 
recristalizado nas fraturas, sugerindo deformação em estágio subsolidus. O k-feldspato 
(microcínio) está mais preservado da alteração hidrotermal, contendo inclusões de quartzo 
subarredondado. 
Os máficos estão respresntados por hornblenda (menor proporção) e biotita intensamente 
cloritizada por hidrotermalismo. 
Os acessáorios são zircão, apatita, enquanto que a titanita é produto de alteração hidrotermal a 
partir da biotita, além de epidoto hidrotermal a partir do plagioclasio. 
 
Rocha 
Hornblenda-biotita granodiorito 
Unidade Litoestratigráfica 
Matupá? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,5x 

 
4x 
 

 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 216 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, granulação média, textura hidpidiomorfica inequigranular, maciça, 
contendo fenocritais cinza-esverdeado de plagioclásio e k-feldspato rosado, com máficos (~5%) 
a base de biotita e/ou anfibolio. 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio-39 
K-feldspato-35 
Quartzo-22 
Biotita cloritizada- 4 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Epidoto-tr 
Titanita-tr 
Sercita-tr 
 
 
 
Observações 
Textura hipidiomórfica inequigranular representada por cristais prismáticos de plagioclásio e k-
feldspato, entremeados por cristais de quartzo. O quartzo é de crescimento tardio, ocupando os 
espaços intergranulares dos feldspatos, exibe efeitos de deformação intracristalina do tipo 
extinção ondulante. Os contatos são suturados por deformação em estágio subsolidus.  O 
plagioclásio exibe zonação ígnea (nucleo cálcico e borda mais sódica,) evidenciado pelo 
alteração de epidoto+sericita no nucleo, enquanto que as bordas estão isentas de alteração. 
Borda albitica com crescimento em continuidade optica com o hospedeiro do tipo oligoclásio. O 
k-feldspato (microcínio) está mais preservado da alteração hidrotermal, contendo inclusões de 
quartzo subarredondado, além de pertitas. 
A biotita é titanífera e está parcialmente cloritizada. 
Os acessáorios são zircão, apatita, enquanto que a titanita é produto de alteração hidrotermal a 
partir da biotita, além de epidoto hidrotermal a partir do plagioclasio. 
 
Rocha 
Biotita Monzogranito 
Unidade Litoestratigráfica 
Matupá? Guarantã? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 
 
 
 



 
 
2,5x 

 
4x 
 

 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 221 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-esbranquiçada, com pontuações pretas, maciça, granulação média a 
grossa, textura hidpidiomorfica inequigranular, contendo fenocristais cinza-esverdeado a 
esbranquiçado de plagioclásio (predominante), além de k-feldspato rosado, com máficos (~5%) 
a base de biotita. Magnético. 
Mineralogia / Composição  
, 
Plagioclásio-57 
K-feldspato-17 
Quartzo-20 
Biotita Titanifera- 4 
Clorita-1 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Epidoto-tr 
Sercita/muscovita-1 
 
 
 
Observações 
Textura hipidiomórfica inequigranular representada por cristais prismáticos de plagioclásio e k-
feldspato, entremeados por cristais de quartzo em arranjo granoblástico. O quartzo ocupa os 
espaços intergranulares dos feldspatos, exibe efeitos de deformação intracristalina do tipo 
extinção ondulante, formando um mosaico granoblástico denotando deformação e crescimento 
em estágio subsolidus.  O plagioclásio é maclado, exibe zonação ígnea, com nucleo mais 
cálcico e borda albitica (além de pequenos cristais de quartzo tardio) com crescimento em 
continuidade optica com o hospedeiro do tipo oligoclásio. O nucleo está geralmente 
transformado por agregado de sericita+epidoto. O k-feldspato (microcínio) está mais 
preservado da alteração hidrotermal, contendo inclusões de quartzo subarredondado, 
plagioclásio euédrico, além de pertitas. Intercrescimento mirmequítico em forma de “verruga” 
desenvolve-se nas bordas dos feldspatos em função da deformação superimposta, 
possivelmente. 
A biotita é titanífera e está parcialmente cloritizada e associada a opacos (magnetita?). 
Os acessáorios são zircão, apatita, enquanto que a muscovita/sericita, clorita é produto de 
alteração hidrotermal a partir da biotita e do plagioclasio. 
 
Rocha 
Biotita Granodiorito 
Unidade Litoestratigráfica 
Matupá? Guarantã? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 

 
2,5x 

 
4x 
 

 
 
 
 
 
 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 225 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-esbranquiçada, maciça, granulação média a grossa, textura 
hidpidiomorfica inequigranular, contendo fenocristais cinza-esverdeado a esbranquiçado de 
plagioclásio, além de k-feldspato rosado, com máficos (~1%) a base de biotita. 
Mineralogia / Composição  
, 
Plagioclásio-40 
K-feldspato-35 
Quartzo-23 
Biotita- 1 
Clorita-1 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Epidoto-tr 
Sercita-tr 
 
 
 
Observações 
Textura hipidiomórfica inequigranular representada por cristais prismáticos de plagioclásio e k-
feldspato. Textura granoblástica definida por cristais de quartzo em mosaico granoblástico 
desenvolvido entre os cristais de feldspatos, onde exibe efeitos de deformação intracristalina 
do tipo extinção ondulante, formando um mosaico granoblástico denotando deformação e 
crescimento em estágio sólidus. Fraturas em forma de cunha nos cristais de plagioclásio, além 
de microbandas de cisalhamento, são preenchidas por quartzo recristalizado, gerados durante 
a deformação. O plagioclásio é maclado, exibe zonação ígnea, com nucleo mais cálcico e 
borda albitica (além de pequenos cristais de quartzo tardio) com crescimento em continuidade 
optica com o hospedeiro do tipo oligoclásio. O nucleo está geralmente transformado por 
agregado de sericita+epidoto. O k-feldspato (microcínio) está mais preservado da alteração 
hidrotermal, contendo inclusões de quartzo subarredondado, plagioclásio euédrico, além de 
pertitas. 
A biotita está quase que totalmente transformada para clorita e associada a opacos 
(magnetita?). 
Os acessorios são zircão, e titanita. Sericita, clorita e titanita (2ª geração) é produto de 
alteração hidrotermal a partir da biotita e do plagioclasio. 
 
Rocha 
Monzogranito 
Unidade Litoestratigráfica 
Matupá? Guarantã? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 
 

 
2,5x 

 
2,5x 
 

 



ANALISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 226 No. LABORATÓRIO:   
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-esbranquiçada, fracamente foliada, granulação média a grossa, 
textura hipidiomorfica inequigranular, contendo fenocristais cinza-esverdeado a esbranquiçado 
de plagioclásio, além de k-feldspato rosado, com máficos (~1%) a base de biotita.Quartzo em 
forma granoblástica-alongada. 
Mineralogia / Composição  
, 
Plagioclásio-43 
K-feldspato-30 
Quartzo-26 
Biotita- cloritizada-1 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Epidoto-tr 
Sericita-tr 
 
 
 
Observações 
Textura hipidiomórfica inequigranular representada por cristais prismáticos de plagioclásio e k-
feldspato. Textura granoblástica-alongada definida por cristais de quartzo em mosaico 
granoblástico-alongado desenvolvido entre os cristais de feldspatos, onde exibe efeitos de 
deformação intracristalina do tipo extinção ondulante, formando um mosaico granoblástico 
denotando deformação e crescimento em estágio sólidus. Novos cristais de quartzo, em forma 
de esteira, gerados por recristalização. Há também, agregados finos de quartzo formando ma 
franja ao redor dos feldspatos e preenchendo fraturas dos mesmos, por efeito da 
recristalização concomitante com a deformação. Há somente deformação/recristalização do 
quartzo e não dos feldspatos, sugerindo temperaturas abaixo dos 400º. Fraturas em forma de 
cunha nos cristais de plagioclásio, além de microbandas de cisalhamento, são preenchidas por 
quartzo recristalizado, gerados durante a deformação. Também, fraturas preenchidas com 
quartzo+carbonato de origem hidrotermal. O plagioclásio é maclado, exibe zonação ígnea 
oscilatória, com nucleo mais cálcico e borda albitica com crescimento em continuidade optica 
com o hospedeiro do tipo oligoclásio. O nucleo está geralmente transformado por agregado de 
sericita. O k-feldspato (microcínio) está mais preservado da alteração hidrotermal, contendo 
inclusões de quartzo subarredondado, plagioclásio euédrico, além de pertitas. 
Pseudomorfos de biotita transformados em clorita+titanita. Os acessorios são zircão e apatita. 
titanita.  
 
Rocha 
Monzogranito 
Unidade Litoestratigráfica 
Matupá? Guarantã? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 



 
 
 
 
 

 
2,5x 

 
4x 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-101-C No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha verde, com forte reação ao HCl, não magnética, maciça, de granulação fina, cortada 
por vênulos de carbonato. 
 
Mineralogia / Composição  
Biotita (20%): 
 
Carbonato (40%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Clorita (20%): 
 
Titanita (traço): 
 

 
Observações 
A rocha provavelmente trata-se de um diabásio que foi fortemente hidrotermalizado. Um 
estágio inicial se deu por uma cristalização pervasiva de biotita, provavelmente substituindo um 
mineral ígneo (piroxênio e/ou anfibólio). A biotita está parcialmente substituída por clorita, 
provavelmente gerada por fluidos menos quentes. Observa-se bolsões de microcristais de 
albita, provavelmente substituindo cristais ígneos de plagioclásio. O mineral mais abundante da 
lâmina é a calcita que se concentra em pequenos bolsões ou em vênulos. 
 
 
 
Rocha 
Diabásio Hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                             data 03/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 
 

 
1) Plagioclásio recristalizado e cc (10x) 

 

 
2) Biotita parcialmente cloritizada (20x)  

 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-101-D No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha hidrotermal, composto por uma massa de feldspatos avermelhados, hidrotermais, 
arredondados, cortados por vênulo de quartzo com núcleo de calcita e por um vênulo de clorita. 
A clorita também ocorre em microvênulos cortando os feldspatos. Associado as cloritas se 
observam finas disseminações de calcopirita. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (40%): 
 
K-feldspato (15%): 
 
Clorita (15%): 
 
Plagioclásio (14%): 
 
Calcita (8%):  
 
Sericita (3%): 
 
Biotita (2%): 
 
Titânita (2%): 
 
Opacos (1%): 

 
Observações 
O protólito é um granitoide composto por cristais médios a grossos de K-feldspato e 
plagioclásio arredondados, recristalizados nas bordas. Os plagioclásios são fortemente 
sericitizados. A rocha é cortada por uma vênula de 7mm de espessura de clorita. Observam-se 
também fraturas preenchidas por clorita na porção feldspática. Nestes locais, a clorita é 
anédrica e associada a minerais opacos (calcopirita e pirita), possivelmente de uma geração 
distinta de clorita do vênulo mais espesso, que é mais bem cristalizado e não contém opacos. 
Contíguos ao veio de clorita se observa uma massa de quartzo hidrotermal grosso, 
parcialmente recristalizado e deformado. Em bolsões também se observam cristais grossos de 
carbonato. 
 
Rocha 
Granito hidrotermalizado. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                             data 02/07/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 
1) Veio de clorita, quartzo e carbonato (10x) 

 

 
2) Bolsão feldspático parcialmente recristalizado (2,5x)  

 

 
3) Titânita hidrotermal em veio (2,5x) 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-101-F No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Massa avermelhada, feldspática, extremamente fraturada, cataclástico, com centenas de 
micro-fraturas (no tablete da lâmina). Em alguns locais, entre as fraturas, se observa quartzo 
leitoso, ou finas disseminações de mineral máfico ou opaco. 
 
Mineralogia / Composição  
K-feldspato (65%): 
 
Quartzo (20%): 
 
Hematita criptocristalina (10%): 
 
Clorita (2%): 
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (1%): 
 

 
Observações 
A lâmina é dividida em duas porções. A primeira é composta por megacristais de microclínio 
cortados por dezenas de fraturas, preenchidas por quartzo + clorita ou por hematita 
criptocristalina. A segunda é composto por uma massa milimétrica, totalmente recristalizado do 
k-feldspato. No contato da porção milonítica com a porção não milonitizada se observa uma 
vênula de quartzo. 
 
Rocha 
Hidrotermalito. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                             data 02/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 
 

 
1) Fratura preenchida por hematita criptocristalina (4x) 

 
2) Contato entre zona milonítica e zona cataclástica. Nicóis cruzados (2,5x) 

 
3) Contato entre zona milonítica e zona cataclástica. Nicóis descruzados (2,5x) 

 



 

 
4) Encrustação de hematita criptocristalina (10x). 

 
5) Crescimento de quartzo hidrotermal (4x). 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-101-I No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
 Hidrotermalito verde, “salpicado” de branco e róseo. Trata-se de uma rocha composta por 
minerais hidrotermais verde, de granulação fina e por disseminações em polvilhamento de 
carbonato, K-feldspato e pirita. Rocha não magnética, reage ao HCl. 
 
Mineralogia / Composição  
Biotita (35%): 
 
Carbonato (25%): 
 
Feldspato (15%): 
 
Clorita (12%): 
 
Quartzo (10%): 
 
Opacos (2%): 
 
Titanita (1%): 
 
Rutilo (Traço):  

 
Observações 
A rocha é composta por uma massa fina e recristalizada de feldspatos, biotita e carbonato, os 
quais são cortados por vênulas de quartzo + clorita. A biotita marca uma discreta foliação na 
rocha, que é truncada por vênulas de quartzo + clorita. Biotita parcialmente cloritizada. 
Observa-se uma disseminação homogênea e não seletiva de piritas euédricas na rocha. Os 
pulsos que depositam qtz + chl são provavelmente tardios e estéreis.  
 
Rocha 
Hidrotermalito de biotita, carbonato e clorita. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 02/07/2018 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 

 

 
1) Biotita cloritizada (10x) 

 
2) Vênulas de quartzo + clorita (2,5x) 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-101-J No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Granito róseo, equigranular fino, hololeucocrático, composto por cristais arredondados de K-
feldspato, frequentemente bicolorido (vermelho e branco). 
 
 
Mineralogia / Composição  
Feldspato Alcalino (36%): 
 
Quartzo (33%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Clorita (3%): 
 
Hematita Criptocristalina (3%): 
 
Sericita (Traço): 
 
Titânita (Traço): 
 
Alanita (Traço): 
 
Epidoto (Traço): 
 

 
Observações 
 Granito equigranular, composto por cristais ígneos ainda bem preservados. Trama 
equigranular de microclínio subédrico, plagioclásio subédrico encrustado com hematita 
criptocristalina e sericita, quartzo anédrico e cristas de feldspato anti-rapakivi. A clorita é fina e 
intersticial, acompanhado de titanita, epidoto e alanita. 
 
Rocha 
Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                            data 02/07/2018 
 
 
 
 



 
 
Fotomicrografias 

 
1) Cristal anti-rapakivi nicóis descruzados (4x).  

 
2) Cristal anti-rapakivi nicóis cruzados (4x). 

 
3) Plagioclásio com encrustação de hematita (4x). 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-101-K No. LABORATÓRIO: 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração bege, hidrotermal, composta por cristais intercrescidos de um mineral 
fortemente sericitizado e quartzo. Os contatos entre os cristais são sinuosos, como em uma 
textura gráfica, ou mimerquítico. Observa-se fracas disseminações de pirita na rocha. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (38%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Sericita (20%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Pirita (1%): 
 
OH/OX – Fe (1%) 
 

 
Observações 
Rocha com intercrescimento entre plagioclásio e quartzo. O plagioclásio encontra-se 
completamente sericitizado, configurando uma forte alteração pervasiva seletiva.  O microclínio 
é anédrico e associa-se nos bolsões de quartzo. São observados alguns raros cristais de pirita 
euédrica. 
 
Rocha 
Granófiro Hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Francisco Sene Rios                                          data 03/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 

 
1) Intercrescimento entre quartzo e plagioclásio sericitizado (2,5x). 

 
2) Detalhe da sericitização (10x) 

 
3) Tablete 

 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 227 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-violáceo, maciça, granulometria fina, onde predomina grãos de 
quartzo subangulosos a subarredondados, com raros fragmentos de rochas e raras micas. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo – 89 
 
Muscovita –Sericita- 4 
 
Feldspatos- 2 
 
Fragmentos de rocha- 5 
 
Zircão- tr 
 
 
Observações 
Rocha com predomínio amplo de arcabouço fechado, constituido por grãos de quartzo e 
fragmento de rocha,  matriz a base de muscovita e\ou sericita. Os grãos originais de quartzo 
possuem boa esfericidade, são subarredondados a subangulosos, com grau de seleção 
moderada. Possuem um filme do óxido de ferro que delimita as bordas dos grãos originais, são 
monocristalinos, com bordas de contatos côncavos-convexos na sua maioria. Tamanho de 
grão varia de 0,2mm a 0,4mm. São cimentados por silica  autigênica (quartzo secundário) que 
formam bordas de sobrecrescimento. A superfície dos grão originais estão separadas por uma 
linha fina de opacos ou oxido de ferro. As bordas de crescimento e os núcleos detríticos de 
cada grão mostram cor de interferência homogêneo indicando continuidade ótica de 
crescimento onde as próprias partículas serviram para a nucleação (cimento sintaxial).  Os 
fragmentos de rocha são de vulcânicas ácidas, subangulosos. Alto grau de 
compactação\diagênese. A matriz disposta entre os grãos de quartzo são de 
muscovita/sericita, óxido de ferro. Evidencia-se uma bimodalidade granulométrica dos grãos de 
quartzo, em escala milimétrica, correspondendo a fluxos de material mais fino intercalado com 
material mais grosso. 
 
Rocha 
 Arenito sublitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 LP 4X 

 
10x 

 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 228A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-esverdeado, finamente laminada, granulometria fina, onde 
predomina microbandas escerdeadas alternadas com microbandas cinza claro. 
 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo – 26 
 
Epidoto- 60 
 
Prehnita- 10 
 
Carbonato-4 
 
 
Observações 
 Rocha de matriz afanítica, laminada, contendo microlitos de quartzo e agregados de epidoto. 
Mostra-se intensamente hidrotermalizada. A espessura dos níveis de cinza são milimétricos 
que são constituidos por microaglomerados de cinza fina (por atração litostática?), e agregados 
de epidoto hidrotermal.Cavidades, veios e fraturas estão preenchidos por 
epidoto+calcita+quartzo+prehnita, de origem hidrotermal. As microbandas de 
epidoto+carbonato+prehnita se alternam com microbandas de quartzo+epidoto. 
 
 
Rocha 
 Tufo cineritico hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 23/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 LN 4X 

 
LP 4X 

 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GG 228B No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração acinzentada, granulometria fina, contendo níveis milimétricos de grãos 
subangulosos de quartzo, que se alternam com niveis submilimétricos de quartzo 
arredondados. Seccionada por microveios de qzo+feldspato.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo – 57 
Feldspatos-28 
Fragmentos de rocha-5 
Epidoto-10 
Carbonato-tr 
Titanita-tr 
Muscovita-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
 Rocha de baixa maturidade, fortemente hidrotermalizada, granulometria fina, composta por 
arcabouço a base de quartzo+feldspato+fragmento de rocha e com muito epidoto na matriz. 
Carbonato, muscovita e titanita também são produtos hidrotermais. Os graos de quartzo são 
angulosos a subangulosos, contato suturado, exibindo baixo retrabalhamento. Alguns 
fragmentos de quartzo de rocha vulcânica, ainda com forma prismática preservada. Matriz é 
cimentada por microlitos de quartzo e epidoto. Há niveis de quartzo de grão mais redondado, 
rico em matriz de epidoto+carbonato+albita, que pode ser derivado de hidrotermalismo. 
Microfraturas preenchidas por qzo+epidoto seccionam a rocha. Fragmentos de rocha vulcânica. 
 
Rocha 
 Arenito litico (vulcanogênico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
  
 
LP 10X 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 207 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, seccionada por uma microfaixa avermelhada de origem hidrotermal, com neocristais 
de epidoto e quartzo.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 49 
K-feldspato-33 
Quartzo-15 
Biotita- 3 
Anfibólio- 2 
Magnetita- 1 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
Fluorita-tr 
Clorita-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica representada por fenocristais de plagioclásio e k-feldspato em 
matriz microgranular fanerítica. Intercrescimento micrográfico entre quartzo e k-feldspato ocorre 
na matriz. O plagioclásio exibe zonação ígnea e o k-feldspato mostra coloração amarronada 
devido a um filme de óxido de ferro (alteração tardi-magmática). A hornblenda mostra-se 
geralmente transformada para clorita, epidoto e titanita, assim como a biotita altera-se para 
clorita. Os minerais de alteração hidrotermal são o epidoto, titanita, clorita, sericita. Diminutos 
cristais de fluorita ocorrem associados a clorita, denotando sua origem hidrotermal. As bordas 
dos microfenocristais de plagioclásio e k-feldspato estão corroídas e envollvidas por diminutos 
cristais de quartzo e k-feldspato. Enclaves máficos microgranulares são a base de plagioclásio, 
hornblenda e magnetita. 
 
Rocha 
 Microquartzo monzonito (subvulcânico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 28/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2X 

 
LP 10X 

 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 209 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, contendo raros enclaves microgranulares. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 47 
K-feldspato-34 
Quartzo-17 
Biotita- 3 
Anfibólio- 3 
Magnetita- tr 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
Clorita-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica representada por fenocristais de plagioclásio e k-feldspato em 
matriz microgranular fanerítica. Ocorre também textura seriada, aglomerados de k-feldspato em 
matriz fina fanerítica. Os fenocristais de plagioclásio e mais raramente de k-feldspato são 
subarredondados por corrosão magmática. O plagioclásio (oligoclásio) exibe zonação com 
núcleo sericitizado e bordas límpidas de albita. O k-feldspato é mesopertítico. 
Intercrescimento micrográfico entre quartzo e k-feldspato ocorre na matriz. A hornblenda 
mostra-se geralmente transformada para clorita e titanita, assim como a biotita altera-se para 
clorita. Os minerais de alteração hidrotermal são o epidoto, titanita, clorita, sericita.  
 
Rocha 
 Microquartzo monzonito (subvulcânico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 28/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 
LP 10X 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 210 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, com máficos (hornblenda+ biotita) <5%, além de grande quantidade de magnetita 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 44 
K-feldspato-37 
Quartzo-15 
Biotita- 2 
Anfibólio- 2 
Magnetita- tr 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
Clorita-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica representada por fenocristais de plagioclásio e k-feldspato em 
matriz microgranular fanerítica. Feiçoes de desequilíbrio entre os fenocristais e matriz, onde os 
fenocristais de plagioclásio e k-feldspato mostram-se parcialmente “digeridos” pelo liquido 
magmático residual, formando um mosaico de agregados microgranulares de 
quartzo+feldspato na matriz. Formas de cristais subarredondadas se deve a esse fator. Biotita 
vermelha é de alta temperatura. 
O plagioclásio (oligoclásio) exibe zonação com núcleo sericitizado e bordas límpidas de albita. 
O k-feldspato é pertítico. 
Intercrescimento micrográfico entre quartzo e k-feldspato também é comum. Aglomerados de 
plagioclásio+hornblenda são representantes de magma máfico misturado ao granito. 
 
Rocha 
 Microquartzo monzonito (subvulcânico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 28/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 
 

 
LP 2,5X 

 
 

 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 212 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, com microfenocristais de k-feldspato que se destacam na matriz fanerítica fina. 
Grande quantidade de magnetita 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 50 
K-feldspato-27 
Quartzo-17 
Biotita- 2 
Anfibólio- 4 
Piroxênio? tr 
Magnetita- tr 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
Clorita-tr 
 
 
Observações 
Rocha semelhante a GR 207, 209, 210. Porém, com a diferença de conter fenocristais 
embainhados pseudohexagonais de quartzo e com conteúdo maior de máficos. Cristalização 
rasa, subvulcânica. A textura é microporfirítica representada por fenocristais de plagioclásio, k-
feldspato e quartzo em matriz microgranular fanerítica, a base de um mosaico de quartzo. O 
plagioclásio (oligoclásio) exibe forte zonação com núcleo sericitizado e bordas límpidas de 
albita. Intercrescimento micrográfico entre quartzo e k-feldspato também é comum. 
Aglomerados de plagioclásio+hornblenda são representantes de magma máfico misturado ao 
granito. Cristais subarredondados de plagioclásio+k-feldspato por corrosão magmática. Núcleo 
de alguns cristais de hornblenda parece ser de piroxênio. 
 
Rocha 
 Microquartzo monzonito (subvulcânico) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 28/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 

 
 
LP 2,5X 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 213 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza escura a avermelhada, estrutura de fluxo, textura microporfirítica, 
com microfenocristais (1-3mm) de k-feldspato, plagioclásio e quartzo em matriz afanítica. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 55 
K-feldspato-21 
Quartzo-20 
Biotita- 1 
Anfibólio- 2 
Clorita-1 
Magnetita- tr 
Epidoto-tr 
Apatita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica, esferulítica e micropoiquilítica. Cristais prismáticos 
predominam e cristais fragmentados são secundários. Os cristais são de plagioclásio, k-
feldspato e quartzo que ocorrem em matriz afanítica. Fragmentos de vidro vulcânico 
(desvitrificado) são comuns. Esferulitos são produtos de desvitrificação em alta temperatura do 
vidro vulcânico, resultando num mosaico de granulação fina e/ou cristais em forma fibras de 
quartzo e feldspato. Microfenocristais (2mm) zonados de plagioclásio, com núcleo mais cálcico 
substituído por agregados de epidoto+sericita e borda mais sódica (albita) isenta de alteração. 
Microfenocristais de quartzo embainhado são comuns. Pumices achatados a alongados 
segundo o fluxo. Os máficos são representados por prismas de hornblenda orientados segundo 
o fluxo magmático e biotita cloritizada. A hornblenda está parcialmente substituída por clorita e 
epidoto. Ocorrem fragmentos estirados da própria rocha que foram arrancados da própria lava 
em estágio subsolidus. 
 
Rocha 
 Quartzo latito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LN 2,5X 
 

 
LP 4X 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 214A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza claro, contendo microfenocristais de quartzo pseudohexagonal (e 
cristais fragmentados) em matriz afanítica.. Microfenocristais de feldspato são raros. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo-62 
K-feldspato-18 
Plagioclásio- 7 
Sericita- 12 
Biotita- 1 
Magnetita- TR 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica, com foliação de fluxo, fortemente hidrotermalizada, contendo 
microfenocristais de quartzo e fantasmas de k-feldspato e plagioclásio totalmente substituídos 
por agregado de sericita. A matriz é composta por uma trama de sericita e quartzo em mosaico 
equigranular fino, resultantes de hidrotermalismo. O quartzo apresenta-se com forma 
prismática, quadrática e pseudohexagonal, com golfos de corrosão e fragmentos em forma de 
cunha. Rara biotita sericitizada. 
 
Rocha 
 Riolito hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 10X 
 

 
LP 2,5X 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 214B No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, textura microporfiritica, contendo fragmentos alongados de 
rocha vulcânica, matriz afanítica, 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo-64 
K-feldspato-20 
Plagioclásio- 6 
Sericita- 10 
Biotita- tr 
Magnetita- tr 
 
 
Observações 
Rocha semelhante a GR 214A, porém com brechação e forte hidrotermalismo. Textura 
microporfirítica, com foliação de fluxo, contendo microfenocristais de quartzo e fantasmas de k-
feldspato e plagioclásio totalmente substituídos por agregado de sericita. A matriz é composta 
por uma trama de sericita e quartzo em mosaico equigranular fino, resultantes de 
hidrotermalismo. O quartzo apresenta-se com forma prismática, quadrática e 
pseudohexagonal, com golfos de corrosão e fragmentos em forma de cunha. Fragmentos 
alongados do próprio riolito (autobrecha). Fragmentos de vidro desvitrificado e recristalizado. 
Fraturas preenchidas com óxido de ferro. 
 
Rocha 
 Riolito hidrotermalizado e brechado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 
 

 
LP 4X 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 215 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, textura microporfiritica, contendo fragmentos alongados de 
rocha vulcânica, matriz afanítica, cortado por microbanda hidrotermal com oxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz felsítica- 28 
Plagioclásio- 40 
Quartzo-21 
K-feldspato-7 
Hornblenda-3 
Biotita- 1 
Sericita- tr 
Magnetita- tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura microporfirítica, com forte foliação de fluxo ígneo, contendo microfenocristais 
de plagioclásio e quartzo em matriz afanítica e felsítica. Púmices achatados e recristalizados, 
alongados segundo o fluxo. Grande parte dos cristais quartzo-feldspáticos apresentam-se em 
lascas ou em forma de cunha. A hornblenda é prismática, parcialmente substituída por biotita. 
Esta, por sua vez, é vermelha, de alta temperatura, parcialmente substituída por clorita. 
Feições de desvitrificação são comuns. Raros intercrescimentos micrográficos. A rocha é 
secccionada por microfraturas que permitiram a percolação de fluidos hidrotermais, gerando 
quartzo microcristalino, óxido de ferro (que fornece a coloração avermelhada) em microzonas 
de alteração. 
 
Rocha 
Dacito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 
LP 2,5X 
 



 

 
LN 10X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 218_1 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, fortemente magnética, com teor de máfico >5%.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio- 60 
K-feldspato-15 
Quartzo-18 
Biotita- 2 
Anfibólio- 4 
Magnetita- 1 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
Apatita-tr 
Clorita-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha semelhante a GR 207, 209, 210, 212. Porém, com a diferença de conter um conteúdo 
maior de máficos. Cristalização rasa, subvulcânica. A textura é microporfirítica representada 
por fenocristais de plagioclásio, k-feldspato e quartzo em matriz microgranular fanerítica, a 
base de um mosaico de quartzo e k-feldspato. O plagioclásio (oligoclásio) exibe forte zonação 
com núcleo sericitizado e bordas límpidas de albita. Essa zonação é em continuidade óptica, 
marcada por uma trilha de diminutos grãos de quartzo, sugerindo um desiquilibrio químico do 
magma (mistura de magmas contrastantes). Ocorre também uma finíssima borda (franja) 
intercrescida no plagioclásio e k-feldspato pertitico, a base de microgrãos de quartzo e provável 
albita. Intercrescimento micrográfico entre quartzo e k-feldspato ocorre na matriz. Aglomerados 
de plagioclásio+hornblenda são representantes de magma máfico misturado ao granito. 
Cristais subarredondados de plagioclásio+k-feldspato por corrosão magmática. A hornblenda é 
prismática, textura em peneira, parcialmente substituída por biotita e com inclusões de titanita. 
A biotita está parcialmente cloritizada. Os opacos são de magnetita. 
 
 
Rocha 
Microquartzo monzonito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 



 
 

 

 
 LP 2,5X 
 
 

 
 
LP 10X 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 218_2 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha granítica de coloração vermelho-amarronada, granulação fina, textura microporfirítica, 
isotrópica, fortemente magnética, com teor de máfico >5%. Presença de enclave microgranular 
máfico subarredondado. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Enclave máfico: 
Plagioclásio-60 
Hornblenda-30 
Ortopiroxênio-4 
Magnetita- 5 
Biotita-1 
Apátita-tr 
Sericita-tr 
Titanita-tr 
 
 
Observações 
Mesmo quartzo monzonito da GR 218_1, entretanto com enclave máfico descrito abaixo. 
Enclave microgranular máfico subarredondado, de tamanho 2x1cm, composto por um 
agregado de ripas de plagioclásio de núcleo sericitizado, em contato interprenetrante, lobado, 
entre os cristais. Também ocorrem cristais prismáticos de hornblenda, parcialmente 
transformada para clorita, com exsolução de opacos ao longo do plano de clivagem. Raros 
cristais prismáticos de ortopiroxênio. Diversas agulhas de apatita no enclave máfico sugerem 
resfriamento rápido da “bolha” de magma máfico, quando da interação com magma granítico. 
 
 
Rocha 
Enclave máfico -basaltico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 



 

 
 
LP 4X 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 219 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, granulação fina, textura porfirítica, isotrópica, leucocrática, 
com teor de máficos <2%, constituída por microfenocristais de quartzo, k-feldspato e 
plagioclásio em matriz afanítica a fanerítica fina. 
 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 30 
Quartzo- 25 
Plagioclásio-5 
Matriz (microlitos de qzo+kf)- 40 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Sericita-tr 
Clorita-tr 
Biotita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, representada por fenocristais de quartzo embainhado e de k-
feldspato, raramente fenocristais de plagioclásio em matriz fanerítica fina a base de microlitos 
de quartzo+albita, por vezes com intercrescimento mirmequítico. Os cristais de quartzo 
apresentam forma hexagonais e subarredondadas, com golfos de corrosão, cristais em lascas, 
fragmentados e ricos em fraturas preenchidas por quartzo em mosaico, de mais baixa 
temperatura (quartzo hidrotermal). Nessas microzonas de cisalhamento rúptil, além de quartzo, 
ocorrem também agregados de clorita e albita. Os cristais de k-feldspato exibem uma fina 
auréola de quartzo+albita, além de filme de óxido de ferro, que fornece coloração amarronada 
na franja. 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 
 
 

 
 
LP 2,5X 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 221 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, granulação fina, textura porfirítica, isotrópica, leucocrática, 
com teor de máficos <2%, constituída por microfenocristais de quartzo, k-feldspato e 
plagioclásio em matriz afanítica a fanerítica fina. 
 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 45 
Quartzo- 25 
Plagioclásio-5 
Matriz (microlitos de qzo+kf)- 25 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Sericita-tr 
Clorita-tr 
Carbonato-tr 
Epidoto-tr 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, representada por fenocristais de quartzo e de k-feldspato. 
Plagioclásio (albita) ocorre na matriz em diminutos cristais e em intercrescimento com quartz., 
A matriz é fanerítica fina a base de microlitos de quartzo+albita, por vezes com 
intercrescimento mirmequítico e grafico. Os cristais de quartzo apresentam forma hexagonais e 
subarredondadas, com golfos de corrosão, cristais em lascas, fragmentados e ricos em fraturas 
preenchidas por quartzo em mosaico, de mais baixa temperatura (quartzo hidrotermal). O k-
feldspato é mesopertítico. A matriz é seriada com microlitos que variam de tamanho, desde um 
mosaico muito fino até pouco mais grosso com feições tipo micrográfica. Os opacos exibem 
formas esqueletais, transformados para clorita. Os minerais clorita+carbonato+epidoto+sericita 
são produtos secundários derivado da alteração hidrotermal. 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 

 
 
 
 
LP 2,5X 
 

 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 222 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada com pontuações pretas, fanerítica fina, isotrópica, textura 
inequigranular fina, porfirítica, com teor de máficos >5%, constituída por microfenocristais de 
quartzo, k-feldspato e plagioclásio em matriz fanerítica fina, com intercrescimento micrográfico. 
 
Mineralogia / Composição  
 
K-feldspato- 65 
Plagioclásio-15 
Intercrescimento micrográfico (qzo+k-f)- 15 
Clorita-4 
Zircão-tr 
Magnetita-1 
Sericita-tr 
Carbonato-tr 
Titanita-tr 
Fluorita-tr 
Epidoto-tr 
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular fina, contendo fenocristais dominantemente de k-feldspato 
pertítico, com zonação ígnea, exibindo franjas com intercrescimento de quartzo+albita, 
caracterizando textura rapakivi. O Plagioclásio também é zonado, com núcleo cálcico e bordas 
albíticas. O quartzo não ocorre como fenocristais, apenas na matriz em intercrescimento 
micrográfico com k-feldspato. A clorita é o mafico dominante, ocorrendo como pseudomorfos 
da biotita, associada a cristais de magnetita. Rocha com forte hidrotermalismo definido na 
matriz rica em carbonato, titanita, clorita e sericita. Raros cristais de fluorita. 
 
 
Rocha 
Quartzo sienito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 
 
LP 4X 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 229 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada a esbranquiçada quando hidrotermalizada. Textura 
microporfiritica, representada por fenocristais de quartzo e k-feldspato em matriz afanítica. 
Microfraturas preenchidas por quartzo+mica branca. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-37 
K-feldspato- 18 
Plagioclásio-3 
Matriz-40 
Zircão-tr 
Magnetita-tr 
Sericita-2 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, representada por fenocristais de quartzo e de k-feldspato, A matriz 
é fanerítica fina a base de microlitos de quartzo+albita. Os cristais de quartzo apresentam 
forma hexagonais e subarredondadas e, cristais em lascas, fragmentados e ricos em fraturas 
preenchidas por quartzo em mosaico, de mais baixa temperatura (quartzo hidrotermal). O k-
feldspato é totalmente transformado para sericita, por processo hidrotermal. A matriz é seriada 
com microlitos que variam de tamanho, desde um mosaico muito fino até pouco mais grosso. 
Sericita+quartzo microcristalino preenchem microfraturas e são de derivação hidrotermal 
. 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 

 
 
 
LP 2,5X 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 232 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada de textura microporfiritica, representada por fenocristais de 
quartzo e k-feldspato em matriz afanítica. Leucocrática (IM<2%) 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-24 
K-feldspato- 42 
Plagioclásio-7 
Matriz-25 
Clorita-1 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
Sericita-tr 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, representada por fenocristais de quartzo e de k-feldspato, A matriz 
é fanerítica fina a base de microlitos de quartzo+albita. Os cristais de quartzo apresentam 
forma hexagonais e subarredondadas e, cristais em lascas, fragmentados e ricos em fraturas 
preenchidas por quartzo em mosaico, de mais baixa temperatura (quartzo hidrotermal). O k-
feldspato (ortoclásio) é pertítico, prismas tabulares, com microfraturas preenchidas por óxido de 
ferro. A matriz é seriada com microlitos que variam  de tamanho, desde um mosaico muito fino 
até pouco mais grosso em intercrescimento micrográfico. Sericita+quartzo microcristalino 
preenchem microfraturas e são de derivação hidrotermal. A biotita está cloritizada e associada 
a opacos. 
. 
 
 
Rocha 
Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 29/09/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LN 2,5X 

 
 
LN 2,5X 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 235 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, foliação de fluxo, de textura microporfiritica, representada 
por fenocristais de Plagioclásio, quartzo e k-feldspato em matriz afanítica. (IM>5%). Porções 
avermelhadas alongadas de material desvitrificado. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio-36 
Quartzo-15 
K-feldspato- 9 
Matriz-30 
Hornblenda-6 
Biotita-1 
Clorita-1 
Magnetita-1 
Sericita-1 
Titanita-tr 
Epidoto-tr 
Zircão-tr 
 
Observações 
Rocha de textura porfirítica, representada por fenocristais de plagioclásio, de núcleo 
sericitizado, quartzo e de k-feldspato, A matriz é afanítica a base de microlitos de quartzo. 
Lentes estiradas de material desvitrificado (agregado esferulítico de quartzo+k-feldspato). 
Os cristais de quartzo apresentam forma hexagonais e subarredondadas e, cristais em lascas, 
fragmentados e com fraturas, exibindo embainhamento englobando os microlitos da matriz.. O 
k-feldspato é pertítico, prismas tabulares, com microfraturas preenchidas por óxido de ferro. A 
matriz é seriada com microlitos que variam  de tamanho, desde um mosaico muito fino até 
pouco mais grosso devido a recristalização de vidro vulcânico. Os máficos são representados 
por prismas de hornblenda castanha, contendo inclusões de apatita e transformada 
parcialmente para clorita. Raros cristais de biotita, quase que totalmente transformada para 
clorita. Titanita e epidoto são produtos de alteração. Magnetita com inclusões de apatita. 
 
 
Rocha 
Quartzo Latito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 
LP 4X 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 236 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor preta, afanítica a fanerítica fina, isotrópica, magnética, contendo diminutas ripas 
de plagioclásio envolvendo piroxênio. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio-66 
Titanoaugita-43 
Ortopiroxenio-tr 
Olivina-tr 
Magnetita-1 
Tremolita-1 
Talco-tr 
Clorita-tr 
Titanita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura subofítica definida por ripas de plagioclásio (andesina) envolvendo 
parcialmente cristais de titanoaugita. O plagioclásio é zonado, contendo microfraturas e 
parcialmente transformado para sericita e agregado de quartzo+albita? O piroxênio é a 
titanoaugita, contendo no seu núcleo cristais fantasmas de olivina? ou ortopiroxênio? 
transformada por agregado de tremolita+talco.+titanita+clorita. Magnetita associada aos 
piroxênios. Apatita como mineral acessório. 
 
 
Rocha 
Diabásio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 

 
 
LP 4X 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 238 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, com pontuações pretas, isotrópica, granulação média, textura 
hipidiomórfica inequigranular, composta por plagioclásio, k-feldspato, quartzo, anfibólio e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-67 
Plagioclásio-18 
Quartzo-8 
Riebeckita-4 
Clorita-1 
Titanita-1 
Magnetita-1 
Epidoto-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura.hipidiomórfica inequigranular definida por fenocristais de k-feldspato pertítico, 
plagioclásio, ambos de forma prismática tabular. O plagioclásio mostra-se fortemente 
transformado para um agregado de epidoto. O quartzo ocorre apenas ocupando o espaço 
intergranular dos feldspatos e como intercrescimento mirmequítico com plagioclásio e gráfico 
com o k-feldspato. Este, por sua vez, exibe bordas de albita definindo a textura rapakivi. A 
riebeckita mostra-se quase que totalmente transformada para epidoto, titanita e clorita. Cristais 
de magnetita associadas anfibólios. 
 
 
Rocha 
Quartzo Sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 
 
LP 4X 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 240 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, com pontuações pretas, isotrópica, granulação média, textura 
hipidiomórfica inequigranular, composta por plagioclásio, k-feldspato, quartzo, anfibólio e 
magnetita. Cortada por veio de epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-58 
Plagioclásio-18 
Quartzo-13 
Riebeckita-6 
Biotita-1 
Clorita-1 
Titanita-1 
Magnetita-2 
Epidoto-tr 
Sericita-tr 
 
 
Observações 
Rocha de textura.hipidiomórfica inequigranular definida por fenocristais de k-feldspato pertítico, 
plagioclásio, ambos de forma prismática tabular. O plagioclásio zonado com núcleo 
hidrotermalizado (sericita+epidoto) e bordejado por albita sem transformação hidrotermal. O 
quartzo ocorre apenas ocupando o espaço intergranular dos feldspatos e como 
intercrescimento mirmequítico com plagioclásio e gráfico com o k-feldspato. A riebeckita 
mostra-se quase que totalmente transformada para epidoto, titanita e clorita. Cristais de 
magnetita associadas anfibólios. Agregados de plagioclásio sericitizado e anfibólio podem ser 
derivados de enclaves máficos parcialmente digeridos pelo magma granítico. Rocha 
seccionada por veio milimétrico a base de albita+quartzo+sericita+epidoto, resultante do 
hidrotermalismo.  
 
 
Rocha 
Quartzo Sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 

 
 
LP 2,5X 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 241 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, isotrópica, granulação média, textura hipidiomórfica 
inequigranular, composta por k-feldspato, quartzo, plagioclásio e biotita.  
 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-76 
Quartzo-12 
Plagioclásio-10 
Biotita-2 
Fluorita-tr 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura.hipidiomórfica inequigranular definida por fenocristais de k-feldspato 
mesopertítico e raro plagioclásio, ambos de forma prismática tabular. Textura micrográfica 
definida pelo intercrescimento de k-feldspato e quartzo, além da textura antirapakivi 
(plagioclásio bordejado por k-feldspato) 
Biotita com textura em peneira (inclusões de quartzo). Magnetita associada a biotita. A biotita 
está geralmente cloritizada.Os cristais de k-feldspato e plagioclásio exibem uma película 
marron a base de óxido de ferro, derivada provavelmente nos estágios finais de cristalização 
da rocha. 
 
 
Rocha 
Alcali-Quartzo Sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 
 

 
LP 2,5X 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 242 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada (vermelho tijolo), leucocrática, isotrópica, textura 
microporfiritica contendo microfenocristais de k-feldspato e quartzo em matriz afanítica. 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-53 
Quartzo-20 
Plagioclásio-5 
Matriz-20 
Biotita-2 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura.microporfirítica definida por fenocristais (2-4mm) de k-feldspato pertítico e 
quartzo em matriz microgranular a base de quartzo e rara albita. A matriz possui granulação 
seriada, predominando cristais submilimetricos de quartzo. O k-feldspato é pertítico e exibe 
zonação de crescimento com borda marcada por uma trilha de grãos de quartzo, seguida por 
nova fase de crescimento do feldspato em continuidade óptica. Esse fato demonstra um 
desequilíbrio químico durante a cristalização das fases feldspaticas. Os cristais de quartzo 
exibem formas prismáticas e hexagonais, com embainhamentos englobando a matriz fina. As 
bordas do quartzo e feldspatos mostram-se corroídas pelo liquido magmático residual. Raros 
cristais de biotita parcialmente substituída por titanita. Pseudomorfos de quartzo substituídos 
por agregados granoblásticos de quartzo+albita. O quartzo é a ultima fase a cristalizar haja 
visto que engloba os microlitos da matriz. Filme de oxido de ferro encobre os cristais de k-
feldspato assim como a matriz fina. 
 
 
Rocha 
Alcali-Feldspato Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 

 
LP 10X 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 243 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada (vermelho tijolo), leucocrática, isotrópica, textura 
microporfiritica contendo microfenocristais de k-feldspato e quartzo em matriz afanítica. 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-53 
Quartzo-20 
Plagioclásio-5 
Matriz-20 
Biotita-2 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura.microporfirítica definida por fenocristais (2-4mm) de k-feldspato pertítico e 
quartzo em matriz microgranular a base de quartzo e rara albita. A matriz possui granulação 
seriada, predominando cristais submilimetricos de quartzo. Fragmentos de cristais de k-
feldspato e quartzo também são comuns. O k-feldspato é pertítico e exibe zonação de 
crescimento com borda marcada por uma trilha de grãos de quartzo, seguida por nova fase de 
crescimento do feldspato em continuidade óptica. Esse fato demonstra um desequilíbrio 
químico durante a cristalização das fases feldspaticas. Os cristais de quartzo exibem formas 
prismáticas, hexagonais, e subarredondadas, com embainhamentos englobando a matriz fina. 
As bordas do quartzo e feldspatos mostram-se corroídas pelo liquido magmático residual. 
Raros cristais de biotita parcialmente substituída por titanita. Pseudomorfos de quartzo 
substituídos por agregados granoblásticos de quartzo+albita. O quartzo é a ultima fase a 
cristalizar haja visto que engloba os microlitos da matriz. Filme de oxido de ferro encobre os 
cristais de k-feldspato assim como a matriz fina. 
 
 
Rocha 
Alcali-Feldspato Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LN 2,5X 

 
 
LP 2,5X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 244 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-avermelhada, isotrópica, leucocrática, granualçao média,  textura 
inequigranular hipidiomórfica, composta pork-feldspato, plagioclásio epidotizado, quartzo. 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-53 
Quartzo-20 
Plagioclásio-5 
Matriz-20 
Biotita-2 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura inequigranular hipidiomorfica representada por fenocristais de k-feldspato 
mesopertítico e plagioclásio, em formas prismáticas, além da textura gráfica representada por 
intercrescimento de quartzo e k-feldspato. Os raros fenocristais de quartzo mostram-se 
bastante fraturados e com inclusões de k-feldspato e biotita. O plagioclásio exibe zonação 
ígnea com núcleo mais cálcico (substituído por epidoto+sericita) e bordas sódica albítica. A 
biotita está parcialmente substituída por clorita e agregado de titanita. Pelicula de oxido de ferro 
fornece coloração amarronada aos feldspatos. 
 
Rocha 
Quartzo Sienito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LN 2,5X 
 

 
LP 4X 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 258 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosa-avermelhada, isotrópica, leucocrática, granualçao média,  textura 
inequigranular hipidiomórfica, composta pork-feldspato, plagioclásio epidotizado, quartzo. 
Mineralogia / Composição  
 
k-feldspato-68 
Quartzo-20 
Plagioclásio-10 
Anfibolio-2 
Clorita-tr 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
Apatita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura.hipidiomórfica inequigranular definida por fenocristais de k-feldspato 
mesopertítico e raro plagioclásio, ambos de forma prismática tabular. Textura micrográfica 
definida pelo intercrescimento de k-feldspato e quartzo, além da textura rapakivi (k-feldspato 
bordejado por albita). Enclaves microgranulares máficos são formados por agregados de 
pequenos cristais de plagioclásio+anfibólio+magnetita, parcialmente digerido pelo magma 
granítico hospedeiro. 
.Os cristais de k-feldspato e plagioclásio exibem uma película marron a base de óxido de ferro, 
derivada provavelmente nos estágios finais de cristalização da rocha. O anfibólio (riebeckita?) 
mostra-se parcialmente transformado para clorita e titanita. 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LN 2,5X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 259 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração acizentada, granulometria fina, finamente laminada, composta por 
agregrado fino de grãos de quartzo e mica branca nos espaços intergranulares do quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo-89 
Sericita-9 
Fragmentos de rocha-1 
Muscovita-1 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina constituída por um arcabouço de grãos subarredondados a 
subangulosos de quartzo, em contato lobulado e serrilhado entre os grãos. Moderadamente 
selecionado. Os grãos de quartzo exibem crescimento autigênico, que associado a 
transformação da porção argilosa em sericita/muscovita, denota um alto grau de 
diagênese/compactação. 
 
Rocha 
Arenito sublitico fino 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 4X 
 
 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 260 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, granulometria fina, finamente laminada, composta por 
agregrado fino de grãos de quartzo, bem selecionados. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo-87 
Plagioclásio-7 
Fragmentos de rocha-6 
Sericita-tr 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de granulometria fina constituída por um arcabouço de grãos subarredondados a 
subangulosos de quartzo, de tamanho de 0,1 a 0,2mm, em contato lobulado e serrilhado entre 
os grãos. Grãos de quartzo e feldspatos moderadamente selecionados e de média 
esfericidade. Os grãos de plagioclásio (albita) são subangulosos. Os grãos de quartzo exibem 
crescimento autigênico. Fragmentos de rocha ocupam os espaços entre os grãos de quartzo, 
além de microlamelas de sericita. 
 
Rocha 
Arenito sublitico tufáceo 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 02/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LN 4X 

 
 
LP 4X 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 261 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada com pontuações branca-esverdeadas, maciça, isotrópica, 
granulação grossa,textura hipidiomórfica inequigranular, composta por k-feldspato, plagioclásio, 
quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  
Plagioclásio-69 
k-feldspato-10 
Quartzo-20 
Biotita-1 
Epidoto- 
Sericita-tr 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de granulação grossa, textura hipidiomórfica inequigranular, representada por cristais 
prismáticos tabulares de plagioclásio, fortemente alterados por agregados de sericita e epidoto, 
além de cristais prismáticos de k-feldspato pertítico. Os cristais de quartzo formam agregados 
granoblásticos de contato serrilhado e extinção ondulante, denotando uma deformação em 
estágio solidus, assim como o plagioclásio exibe plano de maclas deslocados. Cristais zonados 
de plagioclásio, com borda de composição albitica. A biotita está quase que totalmente 
transformada para clorita e com exsolução de opacos ao longo do plano de clivagem. Veios 
sigmoidais de epidoto seccionam a rocha. 
 
Rocha 
Granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suite Matupá? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 03/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 2,5X 
 
 
 

 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 264 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, granulação fina, isotrópica, textura porfiritica, composta por 
k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  
k-feldspato-63 
Quartzo-31 
Plagioclásio-5 
Muscovita-1 
Biotita-tr 
Epidoto-tr 
Sericita-tr 
Zircão-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura equigranular hipidiomorfica e poiquilitica, representada por microfenocristais 
de k-feldspato com freqüentes inclusões de quartzo. Este apresenta forma subarredondada a 
amebóide, isento de deformação. O k-feldspato é prismático, pertítico, com película 
amarronada de oxido de ferro. Ocorre também um “enclave” de granito mais grosso, de mesma 
composição do hospedeiro, porém com placas de muscovita. Outra possibilidade é que seria 
uma cavidade preenchida por liquido  hidrotermal, cristalizando as fases quartzo-feldspa´tica e 
mica tardias. 
 
Rocha 
Alcali-feldspato microgranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 03/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LP 4X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 265 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração rosada, granulação média, isotrópica, textura inequigranular 
hipidiomorfica, composta por k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  
k-feldspato-71 
Quartzo-21 
Plagioclásio-8 
Biotita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura equigranular hipidiomorfica representada por fenocristais prismáticos de k-
feldspato, além de fenocristais de quartzo com fraca extinção ondulante. Intercrescimento 
gráfico é raro. Os fenocristais de k-feldspato são prismáticos, mesopertíticos, com zonação 
ígnea de borda de crescimento em mesma continuidade óptica. Rocha de rápido arrefecimento 
onde ocorrem raros fenocristais de k-feldspato em matriz equigranular fina de mesma 
composição. Lamelas de albita intercrescida no interior do k-feldspato e raramente em cristais 
individuais. Placas de biotita ocupam espaços intergranulares. 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suite Teles Pires 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 03/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
 LP 2,5X 

 
 
LP 2,5X 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 266 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, leucocrática, granulação fina, isotrópica, textura 
inequigranular hipidiomorfica, composta por k-feldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  
k-feldspato-65 
Quartzo-23 
Plagioclásio-11 
Biotita-1 
Apatita-tr 
Fluorita-tr 
Zircão-tr 
Opacos-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha de textura equigranular hipidiomorfica e poiquilitica, representada por microfenocristais 
de k-feldspato com freqüentes inclusões de quartzo. Este apresenta forma subarredondada a 
amebóide, isento de deformação. O k-feldspato é prismático, pertítico, com película 
amarronada de oxido de ferro..O plagioclásio (albita) ocorre em cristais isolados e em manchas 
incluso no k-feldspato. A biotita está transformada para clorita.Os cristais de k-feldspato e 
plagioclásio exibem um filme amarronado por sobre os cristais dando um aspecto de 
enferrujado, devido ao oxido de ferro. Fluorita e apatita como acessórios. 
 
Rocha 
Alcali-feldspato granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Suite Teles Pires ? 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 03/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LN 2,5X 
 

 
LP 2,5X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 269 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada, finamente laminada, laminação ondulada, contendo 
microcristais feldspaticos em matriz afanítica. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz desvitrificada (microlitos de quarto+k-feldspato)- 91 
k-feldspato-4 
Quartzo-5 
Sericita-tr 
 
 
 
Observações 
Rocha finamente laminada, com matriz totalmente desvitrificada representada por microlitos 
(<1mm) e esferulitos (intercrescimento radiado de quartzo e k-feldspato em fibras). Textura 
micropoiquilítica. Microcristais prismáticos de k-feldspato (1-2mm) estão alinhados segundo o 
fluxo piroclástico da matriz, além de cristais quadráticos de quartzo, em forma embainhada. 
Raros cristais fragmentados de quartzo e k-feldspato. Microfraturas preenchdas por quartzo. 
 
Rocha 
Tufo de cristal-composição riolítica. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
FM. Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 03/10/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 
 

 
 LN 2,5X 
 

 
LP 10X 

 
 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 246 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de vermelho-carne, isotropica, rica em fenocristais de quartzo e feldspato, textura 
porfiritica, representada por cristais prismáticos de KF+Qzo em matriz afanitica vermelhada.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo – 38 
KFeldspato-45 
Plagioclásio-17 
Anfibolio-1 
Carbonato-tr 
Zircão-tr 
 
 
Observações 
 Rocha de textura porfiritica, sem estruturas de fluxo, constituida por cristais prismáticos de 
sanidina, oligoclásio e quartzo, em matriz felsítica constituida por microlitos de 
quartzo+feldspatos. Porções da matriz exibem esferulitos derivados de desvitrificação, assim 
como cavidades miaroliticas preenchidas por quartzo+feldspatos. Textura micrográfica 
desenvolve-se em torno dos feldspatos. O quartzo exibe formas prismáticas, com 
embainhamento, além de formas subarredondadas corroidas pelo liquido magmatico residual. 
Há também fragmentos de cristais (lascas em forma de cunha ou triangular) de quartzo, mas 
em proporção reduzida. A sanidina é prismática, com zonação magmática, possuindo borda 
enferrujada (oxido de ferro) visivel em luz natural. Cavidades preenchidas por intercrescimento 
micrográfico (qzo+kf) em forma esferulitica e axiolitica de agregados de k-feldspato, alguns com 
intercrescimento micrográfico com quartzo.. O oligloclásio também é zonado, com bordas 
enriquecidas em oxido de ferro. Pseudomorfos de anfibólio (arfvedsonita?) substituidos por 
clorita e oxido de ferro. Carbonato como produto hidrotermal. 
 
Rocha 
 Riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Fm Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 



  
 
 
LP 10X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 248 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração esbranquiçada, maciça, granulometria fina, composta por grãos 
subarredondados de quartzo, bem selecionada. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo – 100 
Fragmento de rocha-tr 
Zircão-tr 
 
Observações 
 Rocha com arcabouço fechado, sem matriz, constituida por grãos subarredondados a 
subangulosos de quartzo (tamanho <0,5mm), alta esfericidade, em contato reto a sinuoso, 
levemente serrilhado/edentado, denotando baixa compactação e com poucas evidências de 
dissolução por pressão. Grãos muito bem selecionados, monocristalinos e raríssimos 
fragmentos de rocha. Alta maturidade textural e mineralogica. 
 
Rocha 
 Quartzo-arenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Grupo Alto Tapajós 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 
4x 

 
  
 
LP 10X 

 
 
 
 
 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 251 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de vermelho-carne, isotropica, rica em fenocristais de quartzo e feldspato, textura 
porfiritica, representada por cristais prismáticos de KF+Qzo em matriz afanitica vermelhada.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo – 33 
KFeldspato-62 
Plagioclásio-3 
Anfibolio-2 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Biotita-tr 
Opacos-tr 
 

Observações 
Rocha de textura porfiritica, aparentemente sem estruturas de fluxo, constituida por cristais 
prismáticos de sanidina, oligoclásio e quartzo, em matriz felsítica constituida por microlitos de 
quartzo+feldspatos. Textura micrográfica desenvolve-se em torno dos feldspatos. O quartzo 
exibe formas prismáticas, com embainhamento, englobando os microlitos da matriz, além de 
formas subarredondadas corroidas pelo liquido magmatico residual. K-Feldspato também 
subarredondado com bordas corroidas. Matriz de rápida cristalização. Há também fragmentos 
de cristais (lascas em forma de cunha ou triangular) de quartzo, mas em proporção reduzida. A 
sanidina é prismática, com zonação magmática, possuindo borda enferrujada (oxido de ferro) 
visivel em luz natural. Cavidades preenchidas por intercrescimento micrográfico (qzo+kf) em 
forma esferulitica e axiolitica de agregados de k-feldspato, alguns com intercrescimento 
micrográfico com quartzo. O anfibólio ocorre em raros cristais prismáticos, incluso nos 
feldspatos (as vezes em pequenos aglomerados) alterado para óxido de ferro, de provável 
composição riebeckitica. 
 

 

Rocha 
Alcali-feldspato Riolito micrográfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 

Fm. Bom Jaguar 
 

Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 

 

Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 
4x 
LP 10X 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 252 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha finamente laminada, composta por microbandas claras a base de sílica microcristalina e 
microbandas de epidoto. Raros fragmentos milimétricos de cristais e amígdalas?? Microfalhas 
deslocam o bandamento. 
 
Mineralogia / Composição  
Qua 
Opacos-tr 
 
Observações 
Rocha de granulação muito fina, constituída por microbandas (<2mm) formadas, basicamente, 
por agregados de microlitos de epidoto, intercaladas com microbandas (0,5mm) de 
epidoto+quartzo+/-mica. Ocorrem também cavidades (amígdalas? esferulitos?) de formas 
ovaladas a arredondadas (raramente achatadas) preenchidas com epidoto+titanita globular. Os 
microfragmentos são na sua maioria de quartzo (lascas) em forma triangular e ameboide. 
Microfraturas deslocam o bandamento e são preenchidas por epidoto+titanita. Tanto o epidoto 
como titanita são de provável origem hidrotermal, com destruição parcail da feição primária da 
rocha. 
 
 
Rocha 
Tufo cineritico hidrotermalizado (composição dacítica??) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 

 
 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 254 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha violácea, matriz afanitica, laminada, contendo microfragmentos de cristais de quartzo e 
feldspatos. Raros opacos. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz felsitica-66 
Quartzo-20 
Feldspatos-14 
Opacos-tr 
 
Observações 
Rocha finamente laminada por laminação de fluxo. Fragmentos de cristais de k-feldspato e 
quartzo em matriz felsítica desvitrificada. Ocorrem fiames e pumices achatados, além de 
diversos esferulitos.Cristais rotacionados de feldspatos e quartzo em cristais embainhados. 
Fraturas em diversas direções preenchidas por quartzo. 
 
 
Rocha 
Lapilli tufo riolitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Braço Sul 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



ANÁLISE PETROGRÁFICA             
 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: GR 256 No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de vermelho-carne, isotropica, rica em fenocristais de quartzo e feldspato, textura 
porfiritica, representada por cristais prismáticos de KF+Qzo em matriz afanitica avermelhada.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo – 32 
KFeldspato-60 
Plagioclásio-5 
Anfibolio-2 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Biotita-tr 
Opacos-tr 
 
Observações 
Rocha de textura porfiritica, aparentemente sem estruturas de fluxo, constituida por cristais 
prismáticos de sanidina, oligoclásio e quartzo, em matriz felsítica constituida por microlitos de 
quartzo+feldspatos. Textura “sieve” desenvolve-se nas bordas dos feldspatos, com gotas de 
quartzo inclusas no k-feldspato. O quartzo exibe formas prismáticas, com embainhamento, 
englobando os microlitos da matriz, além de formas subarredondadas corroidas pelo liquido 
magmatico residual. K-Feldspato também subarredondado com bordas corroidas. Matriz de 
rápida cristalização. Há também raros fragmentos de cristais (lascas em forma de cunha ou 
triangular) de quartzo, mas em proporção reduzida. A sanidina é prismática, com zonação 
magmática, possuindo borda enferrujada (oxido de ferro) visivel em luz natural, com diversas 
inclusões de quartzo. Não há evidencias de vidro nem desvitrificação. O anfibólio ocorre em 
raros cristais prismáticos, incluso nos feldspatos (as vezes em pequenos aglomerados) 
alterado para óxido de ferro, de provável composição riebeckitica, além de biotita. 
 
 
Rocha 
Alcali-feldspato riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm. Bom Jaguar 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 25/08/2017 
 
Fotomicrografias 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-224A No. LABORATÓRIO: GJD 953 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração cinza escura amarronzada. A rocha possui uma estrutura de fluxo 
marcada pela orientação de fragmentos de cristais de rocha. Nesta amostra são observados 
cristais angulosos e com dimensões muito variadas (submilimétricas) de quartzo, feldspatos, 
mineral máfico, fragmentos de rochas (granito fino rosado e rocha melanocrática fina com até 
1,5cm) e opacos distribuídos de forma homogênea em uma matriz afanítica cinza escura. 
Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (50%): 
 
Fragmentos (50%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (35%): 
 
Fragmentos de Hornblenda (20%): 
 
Fragmentos de Feldsapto Alcalino (2%): 
 
Fragmentos de Quartzo (10%) 
 
Fragmentos de Biotita Cloritizada (5%): 
 
Fragmentos de Rocha (15%): 
 
Fragmentos de Púmice (Fiammes) (4%): 
 
Fragmentos de Opacos (5%) 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Fluorita (traço): 
 
Sericita (2%): 
 
Titanita (2%): 
 

 
 



 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por uma matriz microcristalina, com baixa birrefringência 
provavelmente quartzo feldspática com cristais microlíticos de opacos, titanita e epidoto 
associados.  
Dispersos de forma homogênea pela matriz são observados fragmentos de natureza de 
dimensões diversas (0,025 a 2,5mm), por vezes orientados ao longo da foliação de fluxo.   
Como partes da matriz existem fragmentos de púmices devitrificadas, com formas lenticulares 
e dobradas (Fiammes) orientadas ao longo de uma foliação de fluxo piroclástico.  
Nesta amostra são abundantes fragmentos de plagioclásio (com geminação albita-Carlsbad e 
lamelar de albita). Estes fragmentos no geral possuem formas subédricas a euédricas, por 
vezes com vértices arredondados e contatos com golfos de reabsorção pela matriz. Estão 
parcialmente sericitizados. 
Fragmentos de hornblenda euédricos com vértices arredondados são o segundo tipo mais 
comum na amostra. Por vezes são poiquilíticos com inclusões de plagioclásio sericitizado. 
Alguns cristais estão parcialmente substituídos por epidoto e opacos nas clivagens. 
Fragmentos de quartzo observados são subarredondados e possuem contatos com golfos de 
reabsorção. Também são observados cristais de quartzo com formas angulosas.  
Fragmentos de biotita totalmente cloritizada (+- epidoto e fluorita) e com titanita microcristalina 
associado também ocorrem na amostra. Por vezes estão com opacos. Opacos também 
ocorrem como cristais subédricos inclusos em hornblenda e disseminados na amostra, no geral 
possuem bordas com titanita microgranular e clorita. 
Nesta amostra também foram observados alguns fragmentos de feldsapto alcalino. 
Fragmentos de rocha também são comuns (observado fragmento com 1,3cm). Foram 
observados fragmentos de rocha rica em feldsapto alcalino (quartzo monzonito/álcali granito) e 
também fragmentos de diorito fino (com plagioclásio, hornblenda e opacos).   
Zircão e apatita ocorrem como inclusões em fragmentos de cristais.  
 
 
Rocha 
Ignimbrito – Composição dacitica.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 

4 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-224B No. LABORATÓRIO: GJD 954 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração manchada rosa e verde pálido amarelado. São observados cristais de 
quartzo com formas arredondadas e dimensões de até 0,5mm e cristais tabulares oxidados 
orientados ao longo de uma foliação de fluxo. Estes cristais estão disseminados em uma matriz 
afanítica com coloração verde pálida. Na amostra também é possível observar lentes  de 
quartzo orientadas ao longo da foliação de fluxo (devem ser púmices achatadas). Não 
magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (60%): 
 
Fragmentos (40%): 
 
Fragmentos de Quartzo (55%): 
 
Fragmentos Pseudomórficos Sericitizados (40%): 
 
Fragmentos Pseudomórficos Sericitizados com Opacos (5%): 
 

 
Observações 
Rocha vulcânica composta uma matriz microcristalina composta por quartzo e feldspato quase 
completamente sericitizado além de fragmentos de cristais.  
Os fragmentos por vezes estão orientados ao longo de uma foliação de fluxo. 
Estão preservados apenas fragmentos de cristais de quartzo subédricos ( tendendo a formas 
arredondadas e com contatos com golfos de reabsorção. Também são observados fragmentos 
de cristais pseudomórficos (provavelmente plagioclásio) completamente substituídos por 
sericita e moldes de fragmentos (talvez de rocha) com cristais de quartzo microgranular, 
opacos, sericita e cristais de zircão.  
Nesta amostra também são observados lentes levemente dobradas e orientadas ao longo da 
foliação de fluxo, compostas por quartzo microgranular. Devem ser fragmentos de púmices 
devitrificadas (Fiammes).    
Fase de alteração com coloração de óxido de ferro (provavelmente resultado de intemperismo) 
esta impregnada ao longo de contatos entre cristais e preenchendo descontinuidades.  
 
 
Rocha 
Rocha vulcânica sericitizada – Protólito provavelmente uma rocha vulcanoclastica. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/07/2018 
 



 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-228 No. LABORATÓRIO: GJD 955 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom e estrutura maciça e homogênea. A rocha é composta por 
fragmentos de cristais angulosos a arredondados com dimensões muito variadas (inferiores a 
0,5cm) que estão disseminados de forma homogênea em uma matriz afanítica. A relação entre 
cristais e matriz é próxima de 1:1. São observados fragmentos de quartzo azulado, feldsapto 
branco, feldsapto esverdeado, máficos e opacos. Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (40%) 
 
Fragmentos (60%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (35%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (20%): 
 
Fragmentos de Quartzo (22%): 
 
Fragmentos de Opacos (2%): 
 
Fragmentos de Rocha (10%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Clorita (2%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Titanita (traço): 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por uma matriz microgranular a micropoiquilítica devitrificada 
quartzo feldspática e por fragmentos com dimensões muito variadas (0,1 a 2,5mm) de quartzo, 
feldspato alcalino, plagioclásio, biotita e litoclastos. Os fragmentos são no geral angulosos e 
por vezes tendem a formas subarredondadas. Estão orientados ao longo de uma foliação de 
fluxo e contornados pela matriz.   



 
Os fragmentos observados estão achatados e são de rocha vulcânica fina (tufo de cristal) e se 
confundem com a própria matriz da rocha, com pequena variação na textura e granulometria. 
Fragmentos de quartzo possuem bordas com golfos de reabsorção, estão estirados e 
microfraturados, também exibem extinção ondulante e recristalização de quartzo granoblástico 
nas fraturas indicando certa deformação dinâmica.  
Na rocha também são identificados lentes de quartzo microgranular que são estruturas 
similares a fiammes.  
Fragmentos de cristal de biotita são pseudomórficos, substituídos por biotita microgranular, 
clorita com opacos e titanita microgranular associados. Também são identificados fragmentos 
de opacos euédricos disseminados  
A rocha esta afetada por um metassomatismo pervasivo composto por sericita, epidoto e clorita 
+- carbonato. Estas fases de alteração são microgranulares e ocorrem por toda a matriz e 
preenchendo descontinuidades.  Também são observadas microfraturas preenchidas por 
epidoto.  
Cristais de plagioclásio são turvos, parcialmente substituídos por sericita e mineral 
criptocristalino (argilomineral provavelmente).  
 
 
Rocha 
Ignimbrito de composição riodacítica a riolítica.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/07/2018 
 
Fotomicrografias 
 

4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-233 No. LABORATÓRIO: GJD 956 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é subequigranular fanerítica média e porfirítica. São observados cristais 
tabulares de plagioclásio branco, quartzo intergranular, hornblenda, biotita e opacos. Os 
fenocristais observados são de feldsapto alcalino rosa alaranjado tabular, com dimensões entre 
0,5 até 5cm (como descrito pelo coletor da amostra.). IM~20%. Rocha magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (25%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Hornblenda (10%): 
 
Biotita (5%): 
 
Titanita (2%): 
 
Opacos (2%): 
 
Apatita (<1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Sericita (4%): 
 
Clorita (6%): 
 
Epidoto (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz subequigranular hipdiomórfica fina a média. A matriz é 
compsota por cristais euédricos e tabulares de plagioclásio (com zoneamento oscilatório) e por 
cristais xenomórficos intergranulares de quartzo. Na matriz também são observados cristais de 
hornblenda prismáticos e euédricos normalmente associados a cristais lamelares de biotita, 
opacos e titanita em aglomerados de cristais. As fases acessórias zircão e apatita também se 
concentram associados as fases máficas e frequentemente estão inclusos nestes minerais.  
Os fenocristais são de feldspato alcalino euédrico tabular micro a mesopertíticos e 
micropoiquilíticos (com inclusões de plagioclásio e quartzo), e como descrito na análise 
macroscópica pelo coletor da amostra, possuem dimensões centimétricas.  
Cristais de plagioclásio estão turvos parcialmente sericitizados.  
Cristais de biotita estão parcial ou totalmente cloritizados, com titanita microgranular e epidoto 
associado como fases de substituição.  
 



 
 
Rocha 
Bt Hnb Monzogranito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 12/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-238 No. LABORATÓRIO: GJD 957 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração laranja tijolo. A estrutura da rocha é maciça e homogênea e 
a textura é equigranular fanerítica fina. São observados cristais de quartzo, feldspato 
avermelhado e máficos. IM~10%. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (43%): 
 
Clorita (8%): 
 
Opacos (3%): 
 
Titanita (1%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Sericita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Fluorita (1%): 

 
Observações 
Rocha com textura micrográfica e microporfirítica. São observados cristais xenomórficos a 
subédricos de feldsapto alcalino micropertíticos e poiquilíticos (com inclusões de quartzo) e 
cristais de quartzo também xenomórficos (no geral intercrescidos com o feldsapto alcalino). 
Aglomerados de cristais intergranulares de biotita completamente cloritizada ocorrem 
disseminados de forma homogênea, geralmente associada a mineral opaco e titanita 
microgranular. 
Cristais de feldspato alcalino estão turvos impregnados por material com coloração de óxido de 
ferro, provavelmente limonita. 
Nesta amostra também foi observado um microenclave (~2mm) máfico subarredondado 
composto por plagioclásio, clorita e opacos (diorito).   
 
Rocha 
Álcali granito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/07/2018 
 
Fotomicrografias 

4 Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-241 No. LABORATÓRIO: GJD 960 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escura. A estrutura da rocha é maciça e são 
observadas microfraturas preenchidas por fase mineral afanítica com coloração verde 
(provavelmente epidoto). AA textura da rocha é microporfirítica com matriz afanítica. São 
observados fenocristais tabulares milimétricos de feldspato com coloração laranja a cinza 
esverdeado e fenocristais de mineral máfico. Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (60%): 
 
Fenocristais de fragmentos de rocha (20%): 
 
Plagioclásio (70%): 
 
Fragmentos de rocha (30%): 
 
*Na amostra foi observado apenas um fragmento de quartzo arredondado.  
 
Fases de Alteração (20%): 
 
Epidoto (30%): 
 
Clorita (15%): 
 
Sericita (10%): 
 
Biotita (5%): 
 
Opacos + Titanita (15%): Ocorrem como fase microlítica na matriz e como cristais euédricos 
associados as venulações de quartzo e as microfraturas preenchidas por fases de alteração.  
 
Quartzo (20%): Preenchimento de venulações e microfraturas. 

 
Observações 
Rocha com textura microporfirítica e matriz microcristalina composta por cristais microlíticos de 
plagioclásio, opacos, titanita e fases de alteração (sericita, epidoto e clorita).  
Disperso na matriz são observados cristais subédricos de plagioclásio com golfos de 
reabsorção, parcial ou totalmente epidotizados e sericitizados e pseudomórfos de mineral 
máfico totalmente alterados por sericita e clorita.  
Na amostra também são observados fragmentos de rocha com formados lenticulares 
compostos por uma matriz similar a da rocha encaixante, porém com cristais de plagioclásio 
com formas subarredondadas parcialmente reabsorvidos. O enclave em sí esta sendo 
reabsorvido.  
No geral os fenocristais e os fragmentos observados estão orientados ao longo de uma direção 
de fluxo.  
Na amostra também são observadas diversas microfraturas preenchidas por quartzo 
microgranular, epidoto, clorita e opacos com halos de alteração.  



 
Lentes e venulações preenchidas por quartzo (por vezes com formas esferulítica) e opacos 
euédricos também são comuns na amostra.  
Nesta amostra também esta presente uma alteração pervasiva compsota por fase 
criptocristalina com coloração de óxido de ferro (limonita).   
 
Rocha 
Andesito hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/07/2018 
 
Fotomicrografias 

4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-242 No. LABORATÓRIO: GJD 961 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada. A estrutura da rocha é maciça e homogênea. A 
rocha é composta por uma matriz afanítica e por fragmentos de cristais angulosos a 
subarredondados com dimensões muito variadas com até 0,5mm. São observados cristais de 
feldsapto rosado, feldsapto esverdeado, quartzo e mineral máfico e opacos. Alguns fragmentos 
podem são similares a fragmentos de rocha. Pouco magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (60%): 
 
Fragmentos (40%): 
 
Fragmentos de Quartzo (20%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (35%): 
  
Fragmentos de Feldsapto Alcalino (15%:) 
 
Fragmentos de Mineral Máfico (10%): Completamente substituídos por micrólitos de biotita, 
clorita, opacos e titanita. 
 
Fragmentos de Rocha (5%): 
 
Fiammes (5%): 
 
Sericita (3%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica compsota por uma matriz microcristalina felsítica e por fragmentos de 
cristais.  
Na matriz são observados cristais microcristalinos de quartzo, feldsapto, opacos e fases de 
alteração como sericita, clorita e epidoto. 



 
Fragmentos de cristais e de rocha possuem dimensões muito variadas (0,05mm a 2,5mm) e 
possuem microtexturas indicativas de reabsorção pela matriz, principalmente o quartzo.  
Fragmentos de minerais opacos estão completamente substituídos por micrólitos de biotita, 
clorita, opacos, epidoto, titanita microgranular +- carbonato. Aparentemente são fragmentos de 
biotita.  
As fases de alteração também se concentram em estruturas lenticulares (que estão sendo 
interpretadas como fiammes) e vesículas preenchidas por quartzo microgranular.  
São observados fragmentos de rocha vulcânica similar a ao próprio ignimbrito e fragmento de 
álcali-quartzo granito com textura micrográfica.  
A amostra também esta afetada por alteração pervasiva composto por material criptocristalino 
com coloração de óxido de ferro.  
 
Rocha 
Ignimbrito – Composição riolítica 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 13/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-244 No. LABORATÓRIO: GJD 962 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração vermelho cor de tijolo. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é porfirítica. São observados fenocristais de feldspato alcalino 
dispersos por uma matriz quartzo feldspática fina (provavelmente de intercrescimento quartzo 
feldspático). Também são observados aglomerados de minerais máficos e opacos. IM~20%.  
 
Mineralogia / Composição  
Feldsapto Alcalino (60%): 
 
Quartzo (19%): 
 
Clorita (10%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Sericita (1%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Titanita (2%): 
 
Opacos (5%): 
 
Apatita (1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura micrográfica e porfirítica. A rocha é composta por fenocristais euédricos a 
subédricos de feldsapto alcalino (com até 4mm na amostra) dispersos de forma homogênea 
em uma matriz com de intercrescimento micrografico.   
Também são observados fenocristais pseudomórficos de mineral máfico micropoiquilíticos 
(com inclusões de apatita) completamente substituídos por clorita, epidoto, carbonato, titanita e 
com minerais opacos associados.  
Cristais de feldsapto alcalino são micropertíticos, estão turvos, alterados por sericita, carbonato 
e por material criptocristalino com coloração de óxido de ferro. Provavelmente limonita.  
Também são observadas microfraturas preenchidas por carbonato. 
 
Rocha 
Álcali granito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-253 No. LABORATÓRIO: GJD 963 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração marrom rosado. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é fanerítica fina a média. São observados cristais de quartzo, 
feldspato marrom rosado, biotita e opacos. IM~10%. Não magnética.   
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (30%): 
 
Feldspato Alcalino (50%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Biotita (5%): 
 
Fluorita (7%): 
 
Opacos (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Titanita (traço): 
 
Muscovita (1%): 

 
Observações 
Rocha com textura granular hipdiomórfica média com cristais em torno de 2mm. São 
observados cristais subédricos e com bordas corroídas (tendendo a textura micrográfica) de 
feldsapto alcalino com geminação em grade e mesopertíticos. Também ocorrem cristais 
xenomórficos de quartzo com leve extinção ondulante, cristais de biotita intergranular 
disseminados com opacos associados e fluorita intersticial.  
Pequenos cristais de muscovita por vezes estão substituindo feldsapto alcalino.  
Cristais de biotita estão parcialmente oxidados.  
Também são observados alguns cristais de KF com bordas de plagioclásio (rapakive) e cristais 
de plagioclásio turvos, alterados.  
 
Rocha 
Álcali quartzo granito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/07/2018 
 



 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-260 No. LABORATÓRIO: GJD 964 
 
Características Mesoscópicas 
  Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é maciça e homogênea. A textura é porfirítica com matriz fanerítica fina. 
São observados fenocristais de plagioclásio branco esverdeados, feldsapto alcalino cinza a 
roxo (por vezes com bordas de plagioclásio branco) e cristais de mineral máfico e opacos 
dispersos em uma matriz quartzo feldspática fina com coloração rosada. IM~30%. Muito 
magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (23%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%):  
 
Hornblenda (12%): 
 
Biotita (traço): 
 
Titanita (3%): 
 
Opacos (4%): 
 
Clorita (4%): Fase mineral esta substituindo cristais de biotita.  
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz micrográfica fina a média. Cristais de feldsapto 
alcalino no geral são subédricos com bordas intercrescidas com quartzo configurando a textura 
micrográfica. Também são observados cristais de plagioclásio com bordas irregulares de 
feldspato alcalino (similar a uma textura anti-rapakive).  
Alguns cristais de feldspato alcalino possuem pertitas.  
Na amostra são comuns aglomerados subarredondados de cristais de plagioclásio, hornblenda, 
clorita, epidoto, titanita e opacos (+- apatita e zircão) que são provavelmente microenclaves de 
composição diorítica parcialmente assimilados pela rocha encaixante (provavelmente de 
composição álcali-quartzo granítica).  
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados e os cristais de feldspato alcalino estão turvos 
alterados por material criptocristalino com coloração de óxido de ferro (limonita).  
 
 



 
Rocha 
Álcali-quartzo granito subvulcânico com microenclaves de composição diorítica parcialmente 
assimilados.  
Composição final quartzo monzonito.   
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-263 No. LABORATÓRIO: GJD 965 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é maciça e homogênea. A textura é porfirítica com matriz fanerítica fina. 
São observados fenocristais de plagioclásio branco esverdeados, feldsapto alcalino cinza a 
roxo (por vezes com bordas de plagioclásio branco) e cristais de mineral máfico e opacos 
dispersos em uma matriz quartzo feldspática fina com coloração rosada. IM~30%. Muito 
magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (18%): 
 
Feldspato Alcalino (20%): 
 
Plagioclásio (34%):  
 
Hornblenda (12%): 
 
Biotita (traço): 
 
Titanita (3%): 
 
Opacos (5%): 
 
Clorita (4%): Fase mineral esta substituindo cristais de biotita.  
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Allanita (traço): 
 

 
Observações 
Esta amostra é idêntica a descrita no ponto FS-R-260. A única diferença e que nesta foi 
observado uma maior concentração de microenclaves e também um cristal de allanita com 
bordas de epidoto. A estimativa mineral foi atualizada por a concentração de Plg é maior.  
Segue descrição da amostra FS-R-260.  
Rocha com textura porfirítica com matriz micrográfica fina a média. Cristais de feldsapto 
alcalino no geral são subédricos com bordas intercrescidas com quartzo configurando a textura 
micrográfica. Também são observados cristais de plagioclásio com bordas irregulares de 
feldspato alcalino (similar a uma textura anti-rapakive).  



 
Alguns cristais de feldspato alcalino possuem pertitas.  
Na amostra são comuns aglomerados subarredondados de cristais de plagioclásio, hornblenda, 
clorita, epidoto, titanita e opacos (+- apatita e zircão) que são provavelmente microenclaves de 
composição diorítica parcialmente assimilados pela rocha encaixante (provavelmente de 
composição álcali-quartzo granítica).  
Cristais de plagioclásio estão saussuritizados e os cristais de feldspato alcalino estão turvos 
alterados por material criptocristalino com coloração de óxido de ferro (limonita). 
 
 
Rocha 
Álcali-quartzo granito subvulcânico com microenclaves de composição diorítica parcialmente 
assimilados.  
Composição final quartzo monzonito.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-264A No. LABORATÓRIO: GJD 966 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração vermelho cor de tijolo. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é porfirítica. São observados fenocristais de feldspato alcalino 
dispersos por uma matriz quartzo feldspática fina (provavelmente de intercrescimento quartzo 
feldspático). Também são observados aglomerados de minerais máficos e opacos. IM~20%. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (15%): 
 
Plagioclásio (34%): 
 
Feldspato Alcalino (25%): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (2%): 
 
Sericita (4%): 
 
Carbonato (3%): 
 
Titanita (2%): 
 
Opacos (5%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica/glomeroporfirítica com matriz micrográfica. São observados 
fenocristais de feldsapto alcalino mesopertíticos com bordas de sobrecrescimento de feldspato 
alcalino, fenocristais (ou xenocristais) de plagioclásio com bordas de sobrecrescimento 
feldspato alcalino (anti-rapakive), parcialmente assimilados por uma matriz com textura 
micrográfica de quartzo intercrescido com feldspato alcalino. Também são observados alguns 
fenocristais de feldspato alcalino com bordas de plagioclásio (rapakive).  
Aglomerados de clorita (provavelmente pseudomórfos de biotita) com epidoto, titanita , opacos, 
apatita e carbonato ocorrem normalmente em interstícios de cristais de plagioclásio e por vezes 
configuram microenclaves de composição diorítica parcialmente assimilados pela matriz.    
Cristais de plagioclásio e pertitas estão saussuritizados e subsituídos por carbonato. As zonas 
externas de KF e intercrescimento com quartzo não estão saussuritizadas.  
Os cristais de feldspato também estão muito turvo alterados por alteração pervasiva composta 
por fase mineral criptocristalina (limonita).    
Esta rocha também pertence ao conjunto dos granitos subvulcânicos que vem sendo descritos. 
Provavelmente a composição da encaixante é álcali quartzo granítica que assimila um magma 
de composição diorítica a tonalítica.   
 



 
Rocha 
Monzogranito a sienogranito subvulcânico.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 17/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-272 No. LABORATÓRIO: GJD 971 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada a cor de tijolo. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea. A textura é porfirítica com matriz fanerítica fina a afanítica felsítica com 
minerais máficos e opacos disseminados. Os fenocristais possuem dimensões 
subarredondadas e dimensões muito variadas. São de cristais de feldspatos com coloração 
rosada, branca e esverdeada por vezes com bordas de feldsapto branco (talvez configurando 
microtextura rapakive).  Fenocristais de mineral máfico prismático (hornblenda?) também 
ocorrem disseminados.  
Na amostra também são observados microenclaves com formas arredondadas e com textura 
fanerítica fina compostos por feldsapto branco e mineral máfico (assembleia mineral 
provavelmente diorítica). 
IM~20%. Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (20%): 
 
Feldspato Alcalino (30%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Hornblenda (6%): 
 
Biotita (2%): 
 
Clorita (10%): 
 
Titanita (2%): 
 
Opacos (5%): 
 
Sericita (4%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz subequigranular fanerítica fina (tendendo a 
granofírica/micrográfica). A matriz é composta predominantemente por cristais xenomórficos de 
quartzo, feldsapto alcalino e plagioclásio. Opacos, titanita e fases acessórias e de alteração 
como clorita com epidoto associado também ocorrem disseminadas.  



 
Os fenocristais possuem dimensões muito variadas (entre 1mm a próximo de 1cm) e são de 
cristais subédricos a euédricos de feldsapto alcalino (mesopertíticos e por vezes com 
microtextura rapakive), de plagioclásio zonados (com bordas de sobrecrescimento de albita 
preservadas da saussuritização), de hornblenda, titanita, opacos e de quartzo.  
As bordas de sobrecrescimento no fenocristais de feldspatos possuem microtexturas de 
intercrescimento com a matriz.  
Nesta amostra também são observados microenclaves de composição quartzo diorítica a 
diorítica compostos por plagioclásio, hornblenda (+- biotita e clorita) e opacos. 
Nesta amostra além da alteração dos feldspatos por saussurita e da hornblenda e biotita por 
clorita e titanita microgranular também é observada alteração pervasiva por limonita (que afeta 
os cristais de feldspatos).  
 
Rocha 
Monzogranito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/07/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-275 No. LABORATÓRIO: GJD 972 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom com estrutura maciça e homogênea e textura microporfirítica. A 
matriz é afanítica felsítica e os fenocristais são de quartzo e feldsapto milimétricos angulosos a 
subarredondados. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (60%): 
 
Fenocristais (40%): 
 
Quartzo (35%): 
 
Feldspato Alcalino (35%): 
 
Plagioclásio (15%): 
 
Sericita/muscovita (10%):  
 
Biotita (2%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha composta por uma matriz com textura microgranular (micropoiquilítica a granofírica) 
quartzo feldspática com opacos microgranulares. Na matriz os cristais de feldsapto estão 
sericitizados.  
Na rocha também ocorrem fenocristais submilimétricos de quartzo, feldspato alcalino (pertítico) 
e plagioclásio com formas subarredondadas e golfos de corrosão além de cristais de biotita 
pseudomórfica substituídos por muscovita.  
Fenocristais de plagioclásio também estão sericitizados.  
Sericita e muscovita também ocorrem preenchendo microfraturas, espaços intergranulares e 
descontinuidades.  
Rocha também esta afetada por alteração composta por limonita.  
 
Rocha 
Riolito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 18/07/2018 
 



 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-276 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas verdes e rosadas, mostra textura porfirítica com matriz afanítica 
e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-35% 
Kfeldspato-25% 
Plagioclásio-10% 
Sericita-05% 
Clorita-05% 
Carbonato-05% 
Opaco-03% 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
Material vítreo-05% 
Fragmentos de rochas-05% 
Sílica criptocristalina-02% 

 
Observações 
  Cristaloclastos, fenocristais e fragmentos de quartzo, kfeldspato, plagioclásio, litoclastos, 
fragmentos de rochas (vulcanoclástica, quartzo feldspática), até 5,0mm de tamanho, estão 
envolvidos por matriz constituída dominantemente por sericita, carbonato, clorita, cristálitos 
vermiformes de quartzo, púmices, shards, parcialmente devitrificados, material vítreo. 
Fragmentos e fenocristais de quartzo e de feldspatos, variam entre 1,0 e 3,0mm de tamanho, 
mostram efeitos de reabsorção pela matriz. O quartzo ocorre fragmentado, anguloso a 
euédrico, hexagonal, mostra embainhamento e golfos de corrosão. Os feldspatos são 
anédricos a euédricos, tabulares a prismático tabulares. O kfeldspato é pertítico, mostra as 
geminações carlsbad, polissintética cruzada e baveno. O plagioclásio está geminado segundo 
as leis da albita, albita carlsbad de albita periclínio. Púmices elipsóidais, arredondadas, 
lenticulares e shards parcialmente devitrificados associam-se a material vítreo. Agregados de 
clorita e sericita associados a mineral opaco mostram contornos euedrais, constituindo 
pseudomorfos de mineral máfico pré existente, provavelmente biotita. Opaco ocorre ainda em 
cristais xenomórficos a idiomórficos ou em minúsculos cristais preenchendo vênulas e micro 
fraturas. Titanita está associada ao opaco. O zircão ocorre em cristais euédricos a sub 
euédricos, zonados. Sílica cripto cristalina, fibrosa a radial preenche micro fraturas ou forma 
esferulitos.  
 
 
 
Rocha 
 Tufo de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
17/07/18 



 
Fotomicrografias:2. 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-289 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha avermelhada com manchas verdes e rosadas, mostra textura brechóide, fragmentada 
com matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, 
feldspatos, fragmentos de rochas e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-14% 
Quartzo-15% 
Plagioclásio-05% 
Hornblenda-05% 
Epidoto-03% 
Sericita-02% 
Clorita-03% 
Argilominerais-05% 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Fragmentos de rochas-45% 

 
Observações 
 Fragmentos de rochas (vulcânica micro porfirítica, quartzo feldspática equigranular, fina, tufo 
cinerítico, arenito), cristaloclastos de quartzo, kfeldspato e plagioclásio ocorrem envolvidos por 
matriz quartzo feldspática, micro cristalina/micropoiquilítica.  Fragmentos de fenocristais de 
quartzo, kfeldspato e plagioclásio são anedrais a sub euedrais, angulosos, variam entre 
<1,0mm e 4,0mm, mostram reabsorção pela matriz, estão parcialmente alterados. O kfeldspato 
é pertítico e o plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. 
Fenocristais de plagioclásio ocorrem manteados por kfeldspato pertítico em textura anti 
rapakivi. A hornblenda é verde, prismática a tabular, ocorre concentrada em fragmentos de 
rocha feldspática, quartzosa e na matriz, em micro fenocristais. Epidoto granular associa-se 
aos fragmentos de rochas ou ocorre preenchendo microfraturas e vênulas. Sericita, clorita, 
argilominerais e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais 
xenomórficos manteados por titanita, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e 
zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. O opaco ocorre 
ainda concentrado em estruturas elipsoidais ou lenticulares, prováveis púmices devitrificados 
ou fragmentos de rocha máfica.  
 
 
 
Rocha 
 Brecha vulcânica/ignimbrito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
18/07/18 



 
 
Fotomicrografias:05. 

 

 



 

 

 
 



 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-290ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro, esverdeado com machas escuras, mostra textura granular média e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda, 
clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-43% 
Quartzo-20% 
Kfeldspato-10% 
Biotita-05% 
Hornblenda-03% 
Tremolita/actinolita-03% 
Clorita-05% 
Epidoto-04% 
Sericita-03% 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
 

 
Observações 
  Rocha de composição tonalítica, mostra textura hipidiomórfica, equigranular média e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo com kfeldspato, biotita e 
hornblenda subordinados. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre prismático a tabular, 
euédrico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, fortemente alterado e 
parcialmente coberto por uma mistura de palhetas de sericita e epidoto micro granular, mostra 
bordos albitizados. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico, ocorre intersticial ao plagioclásio. Biotita verde a parda em agregados 
lamelares, radiais, está parcialmente cloritizada, associa-se à hornblenda verde, prismático 
tabular e a feixes de prismas de tremolita/actinolita, formando núcleos máficos. Clorita, epidoto 
sericita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, 
allanita metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão 
euédrico, zonado são os minerais acessóriso presentes, estão, em geral associados aos 
aglomerados máficos.  
 
 
 
Rocha 
 Hornblenda-biotita granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
18/07/18 



 
 
Fotomicrografias:02. 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FGRD-034-A (GG-239-A) No. LABORATÓRIO: GJE 164 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha aparentemente epiclastica com coloração marrom avermelhado aparentemente bem 
selecionada com granulometria fina a média. São observados fragmentos de cristais de quartzo 
e de material branco, provavelmente cristais de feldspato ou rocha intemperizada. Não 
magnética. 
Rocha classificada no campo como arenito fino. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (20%): 
 
Fragmentos de Feldspato (6%): 
 
Fragmentos de Rocha (50%): Talvez uma porcentagem do que esta sendo considerado como 
fragmento de rocha seja cristais de feldspato completamente sericitizados. 
 
Matriz (10%): Matriz micro a criptocristalina com sílica e sericita. 
 
Cimento (traço): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Sericita (10%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha epiclastica de um depósito sedimentar vulcanogenico. A rocha é muito imatura, os 
componentes epiclásticos são muito mal selecionados (fragmentos entre 0,05 a 0,5mm – areia 
muito fina a média) com esfericidades variando entre baixa e alta e na média os fragmentos 
são arredondados a subarredondados (porém são observados fragmentos angulares). Nesta 
rocha com os polarizadores cruzados é difícil distinguir entre os fragmentos de rocha (tufo 
cinerítico e púmice/vidro devitrificado com texturas microcristalinas, riolito com textura 
micropoiquilitica) da matriz que possui propriedades muito similares. No entanto com os 
polarizadores paralelos nota-se que os fragmentos estão bordejados por uma película de 
opaco criptocristalino e sericita microcristalina que denuncia o contorno destes fragmentos. 
Também são observados fragmentos de quartzo e feldsapto (predominantemente plagioclásio 
com geminação). 



 
Minerais opacos ocorrem associados a fragmentos de rocha vulcânica tufácea com cristais 
submilimétricos subédricos a euédricos. Também são observados fragmentos de opacos 
subédricos com dimensões maiores disseminados pela amostra.  
As fases metassomáticas identificadas são a sericita e o carbonato. Sericita ocorre de modo 
muito pervasivo e o carbonato mais restrito, alterando fragmentos de rocha vulcânica e 
preenchendo microfraturas e descontinuidades. 
Rocha muito similar a amostra do furo FGRD-047A.  
A rocha também esta afetada por metassomatismo pervasivo composto por fase criptocristalina 
com coloração de óxido de ferro. 
 
Rocha 
Litarenito vulcanogênico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 23/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FGRD-034-B (GG-239-B) No. LABORATÓRIO: GJE 165 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha epiclastica com coloração marrom avermelhada e estrutura acamadada. São 
observados estratos centimétricos de rocha com granulação fina intercalando com estratos 
subordinados de granulação média. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Fragmentos de Quartzo (20%): 
 
Fragmentos de Feldspato (6%): 
 
Fragmentos de Rocha (50%): Talvez uma porcentagem do que esta sendo considerado como 
fragmento de rocha seja cristais de feldspato completamente sericitizados. 
 
Matriz (10%): Matriz micro a criptocristalina com sílica e sericita. 
 
Cimento (traço): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Sericita (10%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 

 
Observações 
 Rocha é idêntica a rocha da amostra FGRD-034A. A única diferença observada foi a presença 
de estratos com aproximadamente 2mm de espessura com granulometria predominantemente 
média (fragmentos em torno de 0,75mm). Predomina, no entanto estratos mal selecionados 
com espessuras superiores a 1cm com granulometria muito fina a fina (<0,5mm).  
 
Vou inserir a mesma descrição da amostra anterior, inclusive as estimativas modais das fases 
minerais. Não tem como descrever de forma diferente. 
 
Rocha epiclastica de um depósito sedimentar vulcanogenico. A rocha é muito imatura, os 
componentes epiclásticos são muito mal selecionados (fragmentos entre 0,05 a 0,5mm – areia 
muito fina a média) com esfericidades variando entre baixa e alta e na média os fragmentos 
são arredondados a subarredondados (porém são observados fragmentos angulares). Nesta 
rocha com os polarizadores cruzados é difícil distinguir entre os fragmentos de rocha (tufo 
cinerítico e púmice/vidro devitrificado com texturas microcristalinas, riolito com textura 



 
micropoiquilitica) da matriz que possui propriedades muito similares. No entanto com os 
polarizadores paralelos nota-se que os fragmentos estão bordejados por uma película de 
opaco criptocristalino e sericita microcristalina que denuncia o contorno destes fragmentos. 
Também são observados fragmentos de quartzo e feldsapto (predominantemente plagioclásio 
com geminação). 
Minerais opacos ocorrem associados a fragmentos de rocha vulcânica tufácea com cristais 
submilimétricos subédricos a euédricos. Também são observados fragmentos de opacos 
subédricos com dimensões maiores disseminados pela amostra.  
As fases metassomáticas identificadas são a sericita e o carbonato. Sericita ocorre de modo 
muito pervasivo e o carbonato mais restrito, alterando fragmentos de rocha vulcânica e 
preenchendo microfraturas e descontinuidades. 
Rocha muito similar a amostra do furo FGRD-047A.  
A rocha também esta afetada por metassomatismo pervasivo composto por fase criptocristalina 
com coloração de óxido de ferro. 
 
 
Rocha 
Litarenito vulcanogenico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 23/11/2017 
 
Fotomicrografias 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FGRD-034-C (GG-239-C) No. LABORATÓRIO: GJE 166 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha epiclastica com coloração marrom e estrutura finamente acamadada. São observados 
estratos com granulação muito fina, com fase mineral escura associada intercalando com leitos 
com granulometria um pouco menos fina e sem a presença desta fase escura. Não magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (25%): 
 
Fragmentos de quartzo (15%): 
 
Fragmentos de feldsapto (5%): 
 
Fragmentos de rocha vulcânica (45%): Fragmentos devitrificados de tufo, riolito, púmices e 
shards. 
 
Fragmentos de zircão (traço): 
 
Opacos subédricos disseminados (1%): 
 
Fases metassomáticas 
 
Sericita (7%): 
 
Carbonato (2%): 
 
Manganês ? (1%): Não reagiu com H2O2.  
 

 
Observações 
Rocha epiclastica imatura com fragmentos de granulometria mal selecionada e grau de 
arredondamento variável em baixa e alta esfericidade. Amostra muito similar as que forma 
descritas nos intervalos FGRD-034A e B. A rocha é composta por fragmentos de cristais de 
quartzo, feldspato e rochas vulcânicas. Predominam fragmentos de rocha vulcânica em 
detrimento do quarto e feldspato. Também são observados fragmentos de shards e cristais de 
quartzo abaulados.  
A matriz da rocha é criptocristalina provavelmente compsota por sílica devitrificada com sericita 
microcristalina.  
A rocha também possui estrutura estratificada com alternância de leitos com granulometrias 
predominantemente muito finas, finas e médias.  
Observado estratos com aproximadamente 1,5mm de espessura de tufo cinerítico. 
Acompanhando o acamamento são observadas acumulações muito finas e descontínuas de 
mineral opaco criptocristalino (provavelmente manganífero). Estas camadas foram 
interpretadas como leitos de minerais pesados na descrição macroscópica de campo, porém 
são produtos hidrotermais ou supergênico/diagenético associadas a leitos de tufo cinerítico. 



 
A rocha esta afetada por metassomatismo pervasivo sericítica e com carbonato associado que 
afeta a matriz microcristalina devitrificada e os fragmentos de rocha e de feldsapto. Também 
afetada por metassomatismo composto por fase criptocristalina com coloração de óxido de 
ferro. 
 
Rocha 
Litarenito vulcanogênico com intercalações de tufo cinerítico.  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 24/11/2017 
 
Fotomicrografias 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FGRD-034-D(GG-239-D) No. LABORATÓRIO: GJE 167 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha epiclastica com coloração marrom e estrutura finamente acamadada. São observadas 
lentes e camadas levemente dobradas afaníticos, com fase mineral escura associada 
intercalando com leitos com e sem a presença desta fase escura. Não magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (35%): 
 
Quartzo (25%): 
 
Fragmentos de rocha (5%): Fragmentos tufo e púmice devitrificada.   
 
Feldsapto (10%): Aparentemente predominam fragmentos de cristais de feldsapto alcalino. 
 
Mica branca (10%): 
 
Carbonato (10%): 
 
Opacos (5%): Opacos ocorrem como fase criptocristalina associada a fase metassomática 
principal e também como cristais subédricos muito finos dispersos pela amostra.  
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
Rocha muito fina (fragmentos com dimensões em torno de 0,1mm) onde são observados 
fragmentos de cristais angulares de quartzo e feldsapto e fragmentos arredondados a 
angulares de rocha, shards e esferulitos dispersos em matriz criptocristalina composta por fase 
felsítica e micrólitos de fases de alteração metassomática como sericita e carbonato 
(cristalização granofírica de vidro). Por vezes são observados cristais submilimétricos destas 
fases de alteração e microfraturas preenchidas por mica com alta birrefringência e opacos 
criptocristalinos com halos de alteração associado. Estas fases são cortadas por microfraturas 
preenchidas por carbonato. Ambas as fases de alteração são muito pervasivas. 
Em algumas partes da amostra não é possível observar o contorno dos fragmentos, apenas 
uma rocha com textura micropoiquilitica. São zonas de alteração silicificadas.  
 
Associado ao carbonato são observados cristais de opacos euédricos, provavelmente pirita. 
(ver foto).  
 
Rocha 
Tufo cinerítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 27/11/2017 
 
Fotomicrografias 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FGRD-034-E(GG-239-E) No. LABORATÓRIO: GJE 168 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom e textura finamente estratificada. No geral a rocha possui 
granulometria muito fina, porém é observado um estrato com fragmentos de rocha e de cristal 
com dimensões em torno de 1mm suportados pela matriz. Magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz: (37%): 
 
Fragmentos de Quartzo (25%): 
 
Fragmentos de Feldspato (5%): 
 
Fragmentos de rocha (15%): 
 
Fragmentos de zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Sericita (10%): 
 
Carbonato (5%): 
 
Titanita criptocristalina (1%): 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica não soldada composta por matriz microgranular a criptocristalina 
felsítica com mica branca e carbonato associado. Suportados pela matriz ocorrem cristais de 
quartzo, feldsapto, fragmentos de rocha angulosos a subarredondados com grau de 
esfericidade mediano com dimensões em torno de 0,1mm e fragmentos de shards de quartzo. 
Disperso pela amostra ocorrem fragmentos de rocha e até de quartzo e quartzo policristalino 
com grau de esfericidade media e formas subarredondadas, arredondadas e mesmo achatadas 
com dimensões me torno de 0,5mm. Predominam fragmentos de rocha em detrimento de 
quartzo. São fragmentos de púmices com textura tipo floco de neve compostos por sílica 
microcristalina devitrificada. Também observados fragmentos de tufo cinerítico e acrescionário 
com textura muito similar a da própria rocha e esferulítica. 
Existe um estrato na amostra com cerca de 2cm de espessura onde a concentração deste tipo 
de fragmento descrito é maior. Este material esta suportado pela rocha e não deforma os 
estratos subjacentes.  
Alguns fragmentos de rocha possuem inclusões de minerais opacos euédricos. Cristais de 
minerais opacos também ocorrem associados as fases metassomáticas.  
 
Rocha 
Tufo cinerítico com estratos de lapilli-tufo.  
 
Unidade Litoestratigráfica 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 27/11/2017 
 
Fotomicrografias 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FGRD-034-F (GG-239-F) No. LABORATÓRIO: GJE 169 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada com estrutura finamente estratificada e 
granulometria muito fina. Alguns estratos são marrom escuros e possuem cristais com 
granulação um pouco menos fina. Grande parte da amostra é marrom avermelhada e com 
granulação muito fina. Não é possível identificar cristais mesmo com auxilio da lupa de mesa. 
Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz: (35%): 
 
Fragmentos de Quartzo (25%): 
 
Fragmentos de Feldspato (5%): 
 
Fragmentos de rocha (17%): 
 
Fragmentos de zircão (traço): 
 
Opacos (2%): 
 
Fases Metassomáticas 
 
Sericita (12%): 
 
Carbonato (1%): 

 
Observações 
Rocha muito similar as que vêm sendo descritas composta por fragmentos muito finos 
(~0,1mm), com baixa esfericidade de cristais de quartzo, feldsapto, litoclastos de rocha 
vulcânica e shards de quartzo.  
São observados estratos com espessuras milimétricas com maior concentração de fragmentos 
em detrimento da matriz intercalando com estratos com menor concentração destes 
constituintes.  
Rocha também esta afetada por metassomatismo pervasivo composto por mica branca 
(provavelmente sericita) e porções com carbonato.  
Também observado metassomatismo composto por fase opaca criptocristalina que acompanha 
a direção do acamamento.  
 
Rocha 
Tufo cinerítico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 27/11/2017 



 
 
Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-305 No. LABORATÓRIO: GJE 191 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vulcânica com coloração marrom escura. A estrutura da rocha é foliada, aparentemente 
foliação de fluxo. É observada uma matriz afanítica e fragmentos com até 0,5mm de feldspato 
esverdeado, feldspato rosado e fragmentos de mineral máfico e opacos. Pouco magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (35%): 
 
Fragmentos (45%): 
 
Feldsapto Alcalino 
 
Plagioclásio 
 
Biotita 
 
Opacos 
 
Púmices devitrificadas 
 
Venulações de rocha vulcânica 
 
Fases de Alteração (20%): 
 
Carbonato Calcítico 
 
Sericita 
 
Carbonato verde (malaquita) 
 
Clorita 
 
Epidoto 
 
Limonita 
 
Traços 
 
Zircão  
 
Apatita 

 



 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por uma matriz microcristalina (tufo cinerítica) felsítica com 
baixa birrefringência e por fragmentos de plagioclásio, feldspato alcalino, biotita, opacos 
angulosos e por vezes subédricos.  
Predominam fragmentos de plagioclásio. Fragmentos de quartzo são raros. 
Na amostra também são observados fragmentos de púmices devitrificados e achatados 
(textura eutaxitica) também marcando uma foliação de fluxo.  
Também ocorrem venulações preenchidas por rocha vulcânica devitrificada (riolítica) com 
textura micropoiquilítica e esferulítica. Estas estruturas também estão movimentadas e 
orientadas ao longo da foliação. Devem ser fragmentos de rocha vulcânica em estado plástico. 
A rocha esta bastante alterada por fases hidrotermais. Na matriz ocorrem aglomerados de 
cristais microcristalinos de carbonato verde (malaquita) e sericita além de opacos 
criptocristalinos disseminados (limonita).  
Cristais de plagioclásio e feldsapto alcalino também estão alterados, parcialmente substituídos 
por carbonato (calcítico) e sericita.  
Cristais de biotita estão parcial ou totalmente cloritizados.  
A rocha esta microfraturada e estas estruturas estão preenchidas por clorita, quartzo, 
carbonato e subordinadamente epidoto.  
Composição dacitica ? Ver análise química se houver.   
 
 
 
Rocha 
 Ignimbrito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 08/08/2018 
 
Fotomicrografias 

6 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-307 No. LABORATÓRIO: GJE 192 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha leucocrática com coloração marrom rosada. A rocha apresenta estrutura microfraturada 
preenchida por material verde escuro. A textura da rocha é porfirítica com cristais de feldspato 
branco rosados com dimensões muito variadas. A matriz da rocha é fanerítica muito fina, 
provavelmente quartzo feldspática. Alguns fenocristais de feldspato rosado possuem bordas de 
sobrecrescimento de feldsapto branco (talvez textura rapakive).  
Aglomerados subarredondados de mineral máfico ocorrem disseminados pela amostra. Rocha 
magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (30%): 
 
Fenocristais de Feldspato Alcalino (25%): 
 
Fenocristais de Plagioclásio (10%): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (2%): 
 
Carbonato (1%): 
 
Apatita (2%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (5%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica composta por fenocristais subédricos de feldspato alcalino com 
dimensões muito variadas (até centimétricos) dispersas por matriz fina com textura 
micrográfica.   
Na matriz são observados cristais submilimétricos de feldspato alcalino e plagioclásio 
entremeados pelo material com textura micrográfica.  
Fenocristais de feldsapto alcalino são micro a mesopertíticos.  
Na matriz são observados cristais de plagioclásio saussuritizados.  
Cristais de feldspatos possuem sobrecrescimentos com textura micrográfica.  
Cristais de clorita ocorrem disseminados e são pseudomórfos de biotita.  
Microfraturas e descontinuidades estão preenchidas por clorita e epidoto.  



 
Cristais de minerais opacos euédricos e subédricos ocorrem associados a concentrações de 
clorita e epidoto.  
Alguns cristais de feldspato alcalino estão parcialmente substituídos por clorita, epidoto e 
carbonato.  
Nesta amostra também são observados microenclaves subarredondados de composição 
diorítica.  
Rocha também esta afetado por alteração pervasiva composta por fase mineral criptocristalina 
com coloração de óxido de ferro (limonita).  
 
Rocha 
Quartzo monzonito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 08/08/2018 
 
Fotomicrografias 
 

4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-308 No. LABORATÓRIO: GJE 193 
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha leucocrática com coloração marrom rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é porfirítica com matriz fanerítica fina. São observados fenocristais de 
feldsapto rosa (provavelmente KF) com bordas brancas (rapakive) e feldspatos de coloração 
cinza claro esverdeado (provavelmente plagioclásio). A matriz é quartzo feldspática e possui 
elevada concentração de mineral máfico e opacos. Também são observados microenclaves de 
rocha rica com granulação fina meso e melanocrática. Muito magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (10%): 
 
Feldspato Alcalino (40%): 
 
Plagioclásio (20%): 
 
Hornblenda (15%): 
 
Biotita (5%): 
 
Opacos (6%): 
 
Clorita (<1%): 
 
Titanita (traço): 
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Apatita (1%): 
 
Fluorita (<1%): 
 
Allanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 

 
 
 
 
 
 



 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz inequigranular fina com textura micrográfica.  
Fenocristais são de cristais tabulares euédricos de feldspato alcalino micropertíticos com 
dimensões de até 8mm. São cristais zonados com bordas albíticas configurando textura 
rapakive. Alguns cristais são micropoiquilíticos com inclusões de quartzo, biotita e hornblenda. 
Também são observados fenocristais de plagioclásio com dimensões menores. Alguns cristais 
possuem bordas de feldspato alcalino (anti-rapakive).  
Hornblenda também chega a configurar fenocristais subédricos a euédricos.  
A matriz é alotriomórfica  composta por cristais xenomórficos de quartzo e feldsapto alcalino 
intercrescidos, plagioclásio, hornblenda micropoiquilítica, biotita e opacos.  
Na amostra também são observados microenclaves arredondados de composição diorítica 
compostos por plagioclásio, hornblenda e opacos.  
Cristais de plagioclásio estão sericitizados e os de biotita parcialmente cloritizados e com 
titanita associada.  
Cristais de feldspato alcalino são turvos alterados por material criptocristalino com coloração de 
óxido de ferro (limonita). 
 
 
Rocha 
Quartzo sienito a quartzo monzonito subvulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/08/2018 
 
Fotomicrografias 

3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-315 No. LABORATÓRIO: GJE 194 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração rosa esverdeada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea e a textura é inequigranular fanerítica fina a média e porfirítica. São observados 
fenocristais de feldspato branco esverdeado, cristais e fenocristais de feldspato rosado, quartzo 
e cristais de minerais máfico. Rocha magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (15%): 
 
Plagioclásio (34%): 
 
Feldspato Alcalino (15%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (3%): 
 
Clorita (10%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Sericita (5%): 
 
Titanita (1%): 
 
Opacos (6%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (<1%): 
 

 
Observações 
Rocha holocristalina com textura inequigranular a porfirítica. A matriz é inequigranular fina com 
textura granofírica. Nesta amostra predominam fenocristais de plagioclásio com fenocristais de 
feldspato alcalino e quartzo subordinados.  
Fenocristais de plagioclásio estão muito saussuritizados. As zonas pertíticas dos cristais de 
feldspato alcalino também estão saussuritizadas.  
Observados alguns cristais de plagioclásio com bordas de KF (anti rapakive).  
Cristais de hornblenda e biotita cloritizada ocorrem disseminados pela matriz por vezes com 
epidoto, opacos e titanita microgranular associados. Biotita também esta sendo substituída por 
cristais microlíticos de biotita.  
 
Rocha 
 Quartzo monzonito a quartzo monzodiorito subvulcânico.  
 



 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 10/08/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-316 No. LABORATÓRIO: GJE 195 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vulcânica com coloração marrom compsota por fragmentos de cristais de feldspato 
branco esverdeados, milimétricos e com formas angulosas e por fragmentos de rocha 
arredondados ou achatados, subcentimétricos a centimétricos de rocha vulcânica fina (riolito e 
dacito). Os fragmentos estão dispersos em uma matriz afanítica. Rocha muito magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (40%): 
 
Fragmentos (30%): 
 
Quartzo 
 
Feldspato Alcalino 
 
Plagioclásio 
 
Biotita cloritizada 
 
Opacos 
 
Fragmentos de Púmices devitrificadas/shards devitrificados 
 
Minerais de alteração (30%): 
 
Sericita 
 
Carbonato 
 
Epidoto 
 
Clorita 
 
Fluorita 
 
Titanita 
 
Zircão 
 
Apatita 
 

 



 
 
 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por matriz microcristalina felsítica e por fragmentos de cristais, 
de púmices e de rocha. Os fragmentos de cristais são angulosos e possuem dimensões muito 
variadas deste submilimétricos até centimétricos. Predominam fragmentos de feldsapto alcalino 
e plagioclásio saussuritizado. Fragmentos de quartzo são pequenos e pouco abundantes. 
Também são observados fragmentos de pseudomórfos de biotita completamente substituída 
por clorita, epidoto e opacos.  
Fragmentos de rocha também possuem dimensões muito variadas e no geral são 
arredondados. Os fragmentos de rocha são de rocha vulcânica com textura micropoiquilítica de 
composição riolítica e de tufo cinerítico. 
Fragmentos de púmices são submilimétricos, estão devitrificados e achatados com formas 
lenticulares.  
A rocha esta bastante afetada por alteração hidrotermal pervasiva, composta pela associação 
de carbonato + clorita + epidoto + sericita + opacos e titanita.  
Na amostra foi observado um fragmento centimétrico achatado completamente substituído por 
carbonato, clorita, epidoto, fluorita +- titanita e zircão com halo de alteração carbonática 
(fragmento de rocha máfica?). Neste fragmento são observados restos de cristais de 
plagioclásio sericitizado e quartzo.  
Matriz e fenocristais de feldspato alcalino estão afetados por metassomatismo composto pela 
fase criptocristalina com coloração de óxido de ferro (limonita).  
 
 
 
Rocha 
Ignimbrito – Composição quartzo traquito a quartzo latito (ver análise química se for o caso).  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/08/2018 
 
Fotomicrografias 

4 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: FS-R-317A No. LABORATÓRIO: GJE 196 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração bege claro esverdeado com estrutura laminada. Rocha intemperizada 
muito fina, afanítica compsota provavelmente por quartzo e sericita. Também são observados 
cristais submilimétricos disseminados oxidados. Não magnética.  
 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (75%): 
 
Fragmentos (25%): 
 
Fragmentos de quartzo 
 
Fragmentos de púmices 
 
Fragmentos de biotita 
 
Sericita 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica com estrutura laminada. A rocha é composta por uma matriz 
microcristalina felsítica tufo cinerítica sericitizada e por fragmentos de shards orientados. São 
observados fragmentos de cristais de quartzo submilimétricos, fragmentos de biotita oxidada 
com opacos microgranulares associados e fragmentos de púmices achatadas devitrificadas.  
 
 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico félsico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/08/2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-R-317B No. LABORATÓRIO: GJE 196 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhada. Em amostra de mão a estrutura é maciça e 
homogênea. Aparentemente é uma rocha sedimentar ou vulcanoclastica muito fina a fina rica 
em quartzo. São observados cristais milimétricos de mineral branco disseminados 
(provavelmente cristais de feldspato intemperizados). Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Fragmentos de Quartzo (20%): 
 
Fragmentos de Feldspatos (20%): 
 
Fragmentos de mineral opaco (4%): 
 
Fragmentos Líticos (30%): 
 
Shards (10%): 
 
Matriz (15%):  
 
Sericita (1%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha composta por fragmentos com granulometria em torno de 0,3mm (fração areia fina a 
areia média).  
São observados fragmentos de quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio, fragmentos de tufo 
cinerítico e fragmentos de shards e de púmices devitrificadas envolvidos por matriz 
microcristalina argilosa (similar a uma cinza fina). Os fragmentos de shards estão associados a 
matriz.   
São observados fragmentos com alta e baixa esfericidade e o grau de esfericidade também 
varia. Predominam fragmentos subarredondados por vezes com sobrecrescimentos de sílica 
resultantes da diagênese.  
Trata-se de uma rocha vulcânica resedimentada, pouco compactada, textural e 
mineralogicamente imatura e relativamente bem selecionada com relação ao tamanho dos 
cristais. 
As bordas dos shards e o material tufáceo da matriz possuem inúmeras inclusões de material 
opaco criptocristalino. Provavelmente são cristais de limonita. 
Cristais de quartzo frequentemente apresentam sobrecrescimento de quartzo (provavelmente 
resultantes de processos diagenéticos). As formas originais dos grãos esta marcada por um 
filme de óxido de ferro.  
Cristais de sericita ocorrem na matriz e alterando cristais de feldspato e fragmentos de rocha.  
 
Rocha 
 Arenito vulcânico  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 09/08/2018 
 
Fotomicrografias 

4 Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47G GG-238G No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura muito fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de sericita, clorita e carbonato. 
 
Mineralogia / Composição  

Carbonato-54%  
Sericita-20%  
Clorita-10%  
Sílica criptocristalina-10%  
Opaco-03%  
Quartzo-03%  
  
  
 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha muito fina, possivelmente tufo cinerítico, totalmente alterada por processo hidrotermal. 
Agregados de cristais romboédricos de carbonato estão entremeados por agregados lamelares 
de clorita e de palhetas de sericita. Sílica criptocristalina e quartzo em mosaicos de micro 
cristais são intersticiais ao carbonato e aos minerais micáceos. Opaco ocorre idiomórfico a 
xenomórfico, em geral corroído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47A GG-238A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas esbranquiçadas, mostra textura granular fina e estrutura 
laminada, com leitos mais finos e mais grosseiros intercalados. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, sericita, feldspatos e argilominerais. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20%  
Sericita-07%  
Kfeldspato-03%  
Plagioclásio-03%  
Sílica criptocristalina-10%  
Opaco-02%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-52%  
Carbonato-tr 
Argilominerais-03% 
 
 

 

 
Observações 
Arenito lítico, vulcanogênico mostrando textura muito fina, mal selecionado, grãos e fragmentos 
angulosos a sub arredondados variando entre <0,1mm a 0,6mm de tamanho. Fragmentos são 
de quartzo, feldspatos, tufo cinerítico, rocha quartzo feldspática micropoiquilitica e púmices 
devitrificadas e substituídas por quartzo microcristalino.  Fragmentos e cristais de quartzo 
ocorrem sub euédricos/piramidais a sub arredondados, achatados. Os feldspatos ocorrem 
euédricos a anédricos, parcial a totalmente sericitizados. A matriz constitui-se de palhetas de 
sericita e material criptocristalino/sílica. Mineral opaco ocorre em cristais euédricos a anédricos, 
agregados ou dispersos, ocorre ainda microgranular associado a alguns fragmentos de rocha 
micropoiquilítica. Zircão ocorre em cristais euédricos a anédricos, zonados. 
Observa-se uma alternância de leitos de granulação mais fina e mais grosseira. O mineral 
opaco tende a se concentrar nos leitos de granulação mais grossa.   
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Litarenito vulcânico  
 
Petrógrafa 
 MAC     23/11/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47B GG-238B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com pontuações esbranquiçadas, mostra textura muito fina e estrutura 
finamente laminada, com estratos de granulação mais fina e mais grosseira alternados. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita e argilominerais.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-20%  
Sericita-10%  
Sílica criptocristalina-10%  
Plagioclásio-03%  
Kfeldspato-02%  
Opaco-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Fragmentos de rochas-50% 
Argilominerais-03% 
Carbonato-tr 
 

 

 
Observações 
Trata-se da mesma rocha analisada anteriormente através da amostra FGRD-47A. Mostra uma 
alternância de estratos de espessura milimétrica, de granulação mais grossa e granulação mais 
fina. Cristais/fragmentos de quartzo atingem 1,0mm de tamanho, alguns mostram golfos de 
corrosão. O plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad e o 
kfeldspato mostra a geminação polissintética cruzada. Feldspatos estão parcialmente alterados 
a argilominerais. Fragmentos de rochas são de tufo cinerítico, alguns com microfenocristais de 
quartzo e de feldspatos, vulcânica/tufo micropoiquilítica e púmices parcial a totalmente 
devitrificados e preenchidos por sílica criptocristalina. Aglomerados de palhetas de sericita são 
pseudomorfos de feldspatos ou fragmentos de rochas totalmente alterados.  A matriz compõe-
se de palhetas de sericita e quartzo/sílica micro a criptocristalina. Carbonato está associado a 
alguns fragmentos de rochas. Opaco em cristais euédricos ou agregados microcristalinos e 
apatita em prismas são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Litarenito vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     23/11/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47C GG238C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas pardas, mostra textura granular fina e estrutura laminada. Constitui-
se macroscopicamente de quartzo, sericita, feldspatos, carbonato e argilominerais.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-24%  
Sericita-10%  
Carbonato-10%  
Sílica criptocristalina-05%  
Kfeldspato-02%  
Plagioclásio-03%  
Argilominerais-05%  
Biotita-tr  
Clorita-tr 
Opaco-01% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-40% 

 

 
Observações 
Arenito vulcânico, semelhante às amostras FGRD-47A e FGRD-47B, anteriormente analisadas.   
Difere das amostras anteriores por apresentar processo de alteração hidrotermal mais 
avançado, dominantemente carbonatação, sericitização e argilização. Fragmentos de cristais 
de quartzo, kfeldspato, plagioclásio e de rochas estão envolvidos por uma mistura de palhetas 
de sericita, entremeadas por sílica criptocristalina. O carbonato está irregularmente distribuído, 
substitui parcialmente minerais e fragmentos de rochas. Argilominerais associam-se aos 
feldspatos.  Fragmentos de rochas são de tufos cineríticos, rocha quartzo feldspática 
micropoiquilítica, alguns com microfenocristais de quartzo e de feldspatos. Púmices ocorrem 
devitrificadas, preenchidas por agregados de sílica criptocristalina. Biotita parda em agregados 
de lamelas está parcialmente cloritizada. Opaco em cristais xenomórficos ou em agregados 
microcristalinos e zircão euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Litarenito vulcânico com alteração hidrotermal. 
 
Petrógrafa 
 MAC     23/11/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FDGR-47D GG-238D No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com pontos cinza claro, mostra textura granolepidoblástica fina e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de sericita, clorita, quartzo, feldspatos e 
carbonato 
 
Mineralogia / Composição  

Sericita-48%  
Quartzo-25%  
Carbonato-05%  
Clorita-05%  
Opaco-04%  
Feldspato-10%  
Muscovita-02%  
Apatita-tr  
Titanita-01% 
Zircão-tr 
 
 

 

 
Observações 
Rocha totalmente alterada, mostra textura granolepidoblástica fina a média e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de minerais resultantes de alteração hidrotermal: sericita em 
agregados de palhetas, carbonato, quartzo em mosaicos de cristais xenomórficos, clorita em 
agregados lamelares e muscovita em lamelas dispersas. Feldspato ocorrem pseudomorfisados 
por sericita. Mineral opaco em agregados de cristais xenomórficos, em geral associado à 
clorita, muscovita e titanita, apatita em prismas e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Hidrotermalito  
 
Petrógrafa 
 MAC     24/11/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47E GG-238E No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, mostra textura muito fina e estrutura acamadada com estratos de até 5,0mm  de 
espessura. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita, sílica criptocristalina e 
feldspatos.  
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-41%  
Sericita-30%  
Kfeldspato-03%  
Plagioclásio-03%  
Carbonato-05%  
Sílica criptocristalina-10%  
Opaco-03%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-05% 
 
 
 

 

 
Observações 
Tufo cinerítico, mostrando textura muito fina e estrutura laminada. Constitui-se dominantemente 
de fragmentos de quartzo, feldspatos e de rochas, envolvidos por uma matriz sericítica e/ou de 
sílica criptocrislina. A sericitização é pervasiva. O quartzo ocorre anguloso, achatado a sub 
arredondado. O kfeldspato é xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada e o 
plagioclásio está geminado segundo a lei da albita. Nos estratos onde predomina a matriz de 
sílica criptocristalina os fragmentos de cristais e de rochas estão totalmente sericitizados e 
mostram estrutura curvas ou em formato de cúspide, provavelmente shards substituídos por 
sericita. Os framentos de rochas são de composição quartzo feldspática, muito fina, alguns 
mostram fragmentos de microfenocristais. Mineral opaco ocorre em cristais xenomórficos a 
idiomórficos, atigem 0,5mm de tamanho. O zircão é euédrico a sub euédrico, zonado.  
Intercalações com predominância de matriz sericítica são provavelmente estratos de arenito. O 
carbonato preenche microfraturas ou substitui parcialmente fragmentos e feldspatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 Tufo cinerítico com intercalações de arenito lítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47F GG-238F No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas arredondadas, esbranquiçadas, mostra textura muito fina e 
estrutura estratificada, constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-39%  
Sericita-25%  
Plagioclásio-03%  
Kfeldspato-02%  
Carbonato-tr  
Muscovita-tr  
Opaco-01%  
Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-20% 
Titanita-tr 
Sílica criptocristalina-10% 
 

 

 
Observações 
Arenito vulcânico, muito semelhante ao da amostra FGRD-47A, anteriormente analisada, 
mostra textura muito fina e estrutura estratificada. Fragmentos e cristais de quartzo, 
plagioclásio e kfeldspato e fragmentos de rochas variam entre <1,0 a 4,0mm de tamanho, 
ocorrem arredondados a angulosos, cristais de quartzo são xenomórficos a sub idiomórficos. 
Estão achatados e mostram embainhamento. O kfeldspato é pertítico e o plagioclásio está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. Os fragmentos de rochas são de 
composição quartzo feldspática, afaníticas/tufos a microgranulares/microgranofíricas, 
micropoiquilíticas, com alguns microfenocristais de feldspatos e de quartzo, mostram shards 
devitrificados e sericitizados. A matriz constitui-se essencialmente de sericita, sílica 
criptocristalina e microcristais angulosos de quartzo e de feldspatos. Alguns fragmentos estão 
totalmente sericitizados ou substituídos por sílica criptocristalina, são provavelmente púmices 
devitrificados. Mineral opaco atinge 0,3mm de tamanho, ocorre euédrico a anédrico. O zircão é 
euédrico a anédrico, zonado. A titanita está associada a fragmento de rocha. Os maiores 
fragmentos de rochas e de quartzo ocorrem concentrados em faixas/estratos.  Algumas 
manchas mais escuras parecem tratar-se de finos estratos de tufo cinerítico, fortemente 
sericitizado. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Litarenito vulcânico/tufo cinerítico  
 
Petrógrafa 
 MAC     27/11/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO:4322 
AMOSTRA:FGRD-47G GG-238G No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado escuro, mostra textura muito fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de sericita, clorita e carbonato. 
 
Mineralogia / Composição  

Carbonato-54%  
Sericita-20%  
Clorita-10%  
Sílica criptocristalina-10%  
Opaco-03%  
Quartzo-03%  
  
  
 
 
 
 

 

 
Observações 
Rocha muito fina, possivelmente tufo cinerítico, totalmente alterada por processo hidrotermal. 
Agregados de cristais romboédricos de carbonato estão entremeados por agregados lamelares 
de clorita e de palhetas de sericita. Sílica criptocristalina e quartzo em mosaicos de micro 
cristais são intersticiais ao carbonato e aos minerais micáceos. Opaco ocorre idiomórfico a 
xenomórfico, em geral corroído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
 Hidrotermalito 
 
Petrógrafa 
 MAC     18/10/2017 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-294 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha escura com pontuações cinza, mostra textura granular fina e estrutura 
estratificada. Constitui-se macroscopicamente d equartzo e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-85% 
Opaco-10% 
Sericita-01% 
Biotita-tr 
Argilominerais-01% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-03% 

 
Observações 
  Arenito inequigranular, fino, medianamente selecionado, ferruginoso. Constitui-se 
essencialmente de quartzo e de mineral opaco. O quartzo ocorre em grãos sub arredondados a 
angulosos, mostra uma alternância de leitos com predominância de grãos mais arredondados 
intercalados por leitos de granulação mais fina e grãos mais angulosos. Mineral opaco, 
parcialmente alterado ocupa os interstícios entre os grãos de quartzo formando um cimento 
ferruginoso, libera hidróxido de ferro vermelho. Biotita parda em raras palhetas e zircão em 
minúsculos grãos ovais são acessórios. Argilominerais e palhetas de sericita ocorrem 
associados aos fragmentos de rocha quartzo feldspática, impregnados por hidróxido de ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Arenito fino ferruginoso 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/07/18 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias_02. 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-295ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza claro, levemente rosada, mostra textura granular fina e estrutura maciça. 
constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita, argilominerais e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-80% 
Sericita-02% 
Argilominerais-01% 
Opaco-02% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Turmalina-tr 
Biotita-tr 
Fragmentos de rochas-15% 
 

 
Observações 
  Arenito fino bem selecionado. Constitui-se essencialmente de quartzo e fragmentos de 
rochas. O quartzo ocorre em grãos angulosos, mostra sobre crescimento diagenético. 
Fragmentos ocorrem entremeados ao quartzo, constituem-se de rocha essencialmente 
quartzosa fina, rocha quartzo feldspática micro granular e vulcanoclástica afanítica ou micro 
porfirítica. Sericita em finas palhetas, está intersticial aos grãos de quartzo ou associa-se a 
argilominerais como produtos de alteração dos fragmentos de rochas. Mineral opaco é 
xenomórfico ou forma filmes no contorno de grãos de quartzo. Biotita parda a avermelhada 
ocorre em raras lamelas. Zircão sub euédrico ou em grãos ovais,  turmallina em prismas ou 
fragmentos de prismas e titanita em cristais xenomórficos são os demais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Arenito lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/07/18 
 
 



 
Fotomicrografias: 02. 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-297 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha avermelhada com manchas cinzentas, esverdeadas, mostra textura porfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça, brechóide. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo e fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-10% 
Felsita-18% 
Sericita-05% 
Epidoto-02% 
Biotita-01% 
Muscovita-01% 
Carbonato-03% 
Opaco-03% 
Titanita-tr 
Allanita-01% 
Fluorita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-15% 

 
Observações 
  Fragmentos de rochas, litoclastos e cristaloclastos de kfeldspato, quartzo e plagioclásio estão 
envolvidos por matriz afanítica, vitrofírica, parcialmente devitrificada/esferulítica. Cristaloclastos 
de feldspatos são anedrais a euedrais, estão parcialmente sericitizados. O plagioclásio está 
geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O kfeldspato é pertítico, mostra a 
geminação polissintética cruzada. Plagioclásio quase a totalmente sericitizado mostra-se 
manteado por kfeldspato pertítico, em textura anti rapakivi. O quartzo e feldspatos mostram 
golfos de corrosão pela matriz.  Litoclastos são fragmentos de tufo cinerítico alterado, micro 
granito granofírico, arenito, rocha quartzo feldspática fina e de material felsítico, devitrificado, 
constituído essencialmente por esferulitos e agregados de quartzo poligonal. A biotita é rara, 
está substituída por muscovita. Sericita, epidoto, muscovita e carbonato são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco, titanita e allanita em cristais xenomórficos, zircão euédrico a 
anédrico, zonado, fluorita intersticial e apatita em prismas são os minerais acessórios 
presentes.   
 
 
Rocha 
 Ignimbrito brechóide 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
20/07/18 



 
 
Fotomicrografias: 04. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-298 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha, escura, mostra textura muito fina a fina e estrutura estratificada. Constitui-se 
macroscopicamente de quartzo, feldspatos, fragmentos de rochas, clorita e sericita. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-40% 
Plagioclásio-13% 
Kfeldspato-10% 
Carbonato-03% 
Biotita-01% 
Sericita-05% 
Clorita-04% 
Opaco-03% 
Titanita-tr 
Fluorita-01% 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Turmalina-tr 
Fragmentos de rochas-20% 

 
Observações 
  Arenito lítico, mal selecionado, mostra textura fina a média e estrutura estratificada. Estratos 
de espessura milimétrica a centimétrica, os mais ricos em litoclastos e cristaloclastos mostram 
granulação mais grossa, até 1,5mm. Constitui-se dominantemente de quartzo, plagioclásio, 
kfeldspato, sericita, clorita e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos e cristaloclastos 
sub arredondados a angulosos. Feldspatos ocorrem em grãos sub arredondados a angulosos 
ou em fragmentos de cristais/cristaloclastos prismático tabulares, estão parcialmente alterados, 
plagioclásio está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, o kfeldspato é pertítico. 
Fragmentos de rochas – essencialmente quartzosa (metachet), quartzo feldspática micro 
poiquilítica, rocha básica cloritizada, tufo cinerítico, tufo de cristais micro porfirítico, rocha rica 
em plagioclásio ripiforme – alguns dos fragmentos mostram shards parcialmente devitrificados 
e esferulitos. A matriz é quartzo feldspática muito fina a cripto cristalina, felsítica. Clorita e 
sericita compõem a matriz. Biotita é rara, está parcialmente cloritizada. Carbonato ocorre em 
fragmentos ou é produto de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, 
fluorita intersticial, apatita e turmalina em prismas, zircão euédrico a anédrico,  zonado são os 
minerais acessórios presentes.O opaco está parcialmente alterado, libera hidróxido de frro 
vermelho. 
 
 
Rocha 
 Litarenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
21/07/18 



 
 
Fotomicrografias- 04. 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-299 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha, mostra textura inequigranular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-55% 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-01% 
Clorita-03% 
Muscovita-01% 
Opaco-02% 
Fluorita-03% 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
Sericita 
Allanita 
Epidoto 

 
Observações 
  Micro sieno granito granofírico, mostra textura inequigranular fina e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio. Feldspatos estão turvos e 
cobertos por alteração de micro inclusões de mineral ferruginoso. O kfeldspato é o mineral 
mais abundante, ocorre  pertítico, tabular, xenomórfico a sub idiomórfico, mostra as 
geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad. O quartzo é 
xenomórfico, intersticial aos feldspatos, é mais comum em intercrescimentos gráfico e 
mirmequítico com os feldspatos. A biotita é parda, ocorre em raras lamelas, está parcialmente 
cloritizada e/ou muscovitizada. Clorita, sericita, epidoto e muscovita são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, fluorita intersticial aos feldspatos, ou 
associada à biotita e clorita, zircão euédrico, zonado e allanita idiomórfica, zonada, envolvida 
por epidoto são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
Rocha 
 Micro sieno granito granofírico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
23/07/18 
 
 
 



 
Fotomicrografias- 02. 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-301 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha avermelhada com níveis acinzentados, mostra textura afanítica e estrutura laminada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, argilominerais, feldspatos e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-33% 
Quartzo-10% 
Plagioclásio-10% 
Felsita-15% 
Sericita-05% 
Biotita-01% 
Opaco-05% 
Sílica criptocristalina-10% 
Argilominerais-10% 
Piemontita-01% 
Zircão-tr 
 

 
Observações 
  Tufo cinerítico, alterado a sericita, argilominrais e hidróxido de ferro, mostra textura micro 
poiquilítica, extremamente fina e estrutura laminada. Constitui-se dominantemente de 
kfeldspato micro ppiquilítico, quartzo micro granular, especialmente em vênulas e micro 
fraturas, plagioclásio em micro fenocristais euédricos, prismáticos, geminados e fragmentos, 
felsita intersticial aos feldspatos, sílica criptocristalina em micro fraturas e microvênulas, 
argilominerais, sericita em agregados de palhetas, mineral opaco em filetes, alterados. Biotita 
ocorre em raras e minúsculas lamelas. Piemontita é uma variedade manganesífera de epidoto, 
ocorre em vênulas. Zircão ocorre em cristais euédricos a sub euédricos, zonados. O opaco 
libera hidróxido de ferro vermelho. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico, micro poiquilítico. 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
24/07/18 
 
 
 



 
Fotomicrografias: 02. 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-302 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha e cinza escura, mostra textura muito fina e estrutura finamente laminada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita, argilominerais e hidróxido de 
ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-19% 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-15% 
Sericita-10% 
Felsita-25% 
Biotita-01% 
Argilominerais-05% 
Opaco-05% 
Zircão-tr 
 

 
Observações 
 Tufo cinerítico, finamente laminado, muito alterado a argilominerais e à sericita. Mostra textura 
extremamente fina e estrutura estratificada. Estratos milimétricos finos e extremamente finos 
ocorrem intercalados entre si. Felsdspatos estão alterados. O kfeldspato é micropoiquilítico. O 
plagioclásio ocorre em microfenocristais euédricos e fragmentos, está geminado segundo a 
sleis da albita e albita carlsbad. Felsita intersticial é predominantemente esferulítica. Mineral 
opaco ocorre em minúsculos cristais ou filetes concentrados em estruturas lenticularizadas e 
estiradas, possivelmente púmices, shards e fiames, parcialmente devitrificados. Quartzo, sílica 
criptocristalina e feldspatos preenchem micro fraturas. Zircão ocorre euédrico a sub euédrico, 
zonado. Biotita é rara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
24/07/18 
 
 



 
Fotomicrografias:04. 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-303 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha, mostra textura micro porfirítica com matriz afanítica e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, felsita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-28% 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-05% 
Felsita-35% 
Biotita-02% 
Clorita-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-01% 
Opaco-05% 
Fluorita-02% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Riolito micro porfirítico, sub vulcânico. Estrutura maciça. Fenocristais de até5,0mm de 
tamanho, são de quartzo e de kfeldspato. O quartzo é euédrico a anédrico, mostra golfos de 
corrosão. Fenocristais de kfeldspato são tabulares, anedrais a sub euedrais, pertíticos, 
mostram as geminações carlsbad, polissintética cruzada e baveno. Fenocristais de plagioclásio 
são raros, tabulares, sub euédricos, estão geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad, 
parcialmente sericitizados e manteados por kfeldspato em textura anti rapakivi. A matriz é 
felsítica, micro poiquilítica, está impregnada por hidróxido de ferro vermelho. Agregados 
quartzo feldspáticos micro cristalinos, granofíricos envolvem alguns fenocristais de kfeldspato 
ou preenchem vênulas.  Biotita em raros agregados lamelares está parcialmente cloritizada. 
Clorita, sericita, carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco ocorre xenomórfico, 
forma agregados micro cristalinos, associa-se à titanita. Zircão euédrico a anédrico, zonado 
está associado ao opaco, biotita e titanita. Apatita ocorre prismática. Fluorita é intersticial na 
matriz ou preenche micro fraturas em feldspatos.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 Riolito micro porfirítico sub vulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
25/07/18 



 
 
Fotomicrografias: 04. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: FS-304 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas avermelhadas e claras, mostra textura porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita, 
magnetita e fragmentos de rochas. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-16% 
Kfeldspato-20% 
Plagioclásio-15% 
Felsita-15% 
Biotita-01% 
Clotita-05% 
Epidoto-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-01% 
Opaco-03% 
Titanita-01% 
Fluorita-03% 
Zircão-tr 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Fragmentos de rochas-15% 

 
Observações 
  Fragmentos de, e microfenocristais euédricos a anédricos de kfeldspato, plagioclásio, opaco, 
mais raramente de quartzo e fragmentos de rochas variadas estão envolvidos por matriz 
afanítica, quartzo feldspática, felsítica, cripto a micro cristalina, esferulítica. Fragmentos e 
fenocristais de feldspatos estão alterados. O kfeldspato é pertítico, tabular, xenomórfico a 
idiomórfico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é 
prismático tabular, euédrico a anédrico, está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de sericita, epidoto micro 
granular e carbonato. Alguns cristais estão manteados por kfeldspato em textura anti rapakivi. 
O quartzo ocorre fragmentado. Biotita parda está quase totalmente cloritizada e/ou epidotizada. 
Clorita, epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em micro 
fenocristais euédricos a anédricos mostra bordos de titanita. A titanita ocorre ainda euédrica ou 
associada à biotita alterada a clorita e a epidoto.  Fluorita intersticial ou associada à clorita, 
apatita em prismas, zircão euédrico a sub euédrico, zonado e allanita parcialmente 
metamicitizada são os demais minerais acessórios presentes. Fragmentos de rochas 
observados na secção delgada são de granitóide sub vulcânico, granofírico, rocha quartzo 
feldspática, equigranular, média, com biotita, vulcânica micro porfirítica e arenito feldspático. 
 
 
Rocha 
 Ignimbrito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC             Data                26/07/18 



 
Fotomicrografias: 04. 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-232 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza, levemente arroxeada a avermelhada, mostra textura granular fina e estrutura 
laminada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, argilominerais, magnetita e 
hidróxido de ferro.    
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-83% 
Fragmentos de rochas-10% 
Opaco-04% 
Sericita-01% 
Turmalina-tr 
Zircão-tr 
Argilominerais-02% 

 
Observações 
  Arenito fino, mal selecionado, bem empacotado, constituído essencialmente por quartzo, 
fragmentos de rochas e mineral opaco. O quartzo ocorre em grãos sub arredondados a 
angulosos, alguns com sobre crescimento diagenético, está envolvido por material opaco. Os 
fragmentos são de rochas quartzo feldspáticas muito finas (tufo cinerítico, arenito ferruginoso), 
estão muito alterados à sericita, argilominerais e impregnados por hidróxido de ferro vermelho, 
ocorrem em grãos sub arredondados a angulosos. Mineral opaco ocorre em cristais 
xenomórficos, intersticiais ao quartzo, em filmes envolvendo grãos de quartzo ou em 
minúsculos cristais concentrados em fragmentos de rochas, está parcialmente alterado, libera 
hidróxido de ferro vermelho. Turmalina em minúsculos prismas por vezes agregados e zircão 
euédrico a anédrico, zonado são acessórios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Arenito lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
26/07/18 
 



 
Fotomicrografias: 02. 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GG-233 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com pontos arroxeados e manchas vermelhas e brancas, mostra textura granular 
fina, constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, sericita, argilominerais e hidróxido 
de ferro.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-86% 
Fragmentos de rochas-10% 
Opaco-02% 
Sericita-02% 
Argilominerais-02% 
Biotita-tr 
Zircão-tr 
Titanita-tr 
 

 
Observações 
  Arenito fino, mal selecionado, bem empacotado, constituído essencialmente por quartzo e 
fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos angulosos a sub arredondados, mostra 
sobre crescimento diagenético e fraca extinção ondulante. Os fragmentos são grânulos sub 
arredondados a angulosos de arenitos e mais frequentemente de rocha vulcanogênica, tufos 
cineríticos, micro porfiríticos com matriz afanítica, felsítica a micropoiquilítica, mostram 
remanescentes vitrofíricos, parcialmente devitrificados (shards e púmices) estão impregnados 
por hidróxido de ferro vermelho.  Sericita, argilominerais e mineral opaco, parcialmente 
oxidado, estão em geral associados aos fragmentos de rochas. Biotita ocorre em raras lamelas. 
Zircão em cristais euédricos a arredondados, zonados e titanita xenomórfica são os demais 
minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Arenito lítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
27/07/18 



 
 
Fotomicrografias_05. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-234 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha com manchas rosadas e verdes, mostra textura inequigranular média a 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
clorita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-57% 
Quartzo-15% 
Plagioclásio-10% 
Hornblenda-05% 
Biotita-01% 
Clorita-4% 
Epidoto-01% 
Sericita-01% 
Carbonato-tr 
Opaco-04% 
Titanita-02% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 
Observações 
  Quartzo sienito mostrando textura inequigranular média a grossa e estruturas maciça. 
constitui-se essencialmente de kfeldspato, quartzo, plagioclásio e hornblenda subordinada. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, pertítico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, 
idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, em 
geral incluso em ou manteado por kfeldspato em textura anti rapakivi. O quartzo ocorre 
intersticial aos feldspatos, em intercrescimentos gráfico e mirmequítico com os feldspatos, em 
textura granofírica. A hornblenda é verde, tabular, forma agregados máficos com opaco, titanita 
e clorita. A biotita está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos a idiomórficos, 
allanita idiomórfica a xenomórfica, envolvida por epidoto, parcialmente metamictizada, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes. Em geral formam aglomerados com os demais minerais 
máficos. 
 
 
Rocha 
 Quartzo sienito granofírico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
27/07/18 
 



 
Fotomicrografias: 04. 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GG-235 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelha com manchas verdes e cinzentas, mostra textura porfirítica com matriz 
granular e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
Hornblenda, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-44% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-10% 
Hornblenda-05% 
Clorita-05% 
Epidoto-04% 
Tremolita-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-04% 
Titanita-02% 
Apatita-01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição quartzo sienítica, semelhante à amostra GG-234, anteriormente 
analisada. Mostra textura porfirítica com matriz granular, hipidiomórfica, granofírica. O 
kfeldspato é o mineral mais abundante, em pórfiros de até 6,0mm e também na matriz, ocorre 
tabular, euédrico a anédrico, pertítico, envolve cristais de plagioclásio em textura anti rapakivi. 
Plagioclásio ocorre prismático, euédrico a sub euédico, está geminado segundo as leis da 
albita, albita, carlsbad, albita periclínio. O quartzo é intersticial aos feldspatos, em geral aparece 
em intercrescimentos gráfico e mirmequítico com o kfeldspato e plagioclásio. A hornblenda é 
verde, prismático tabular, está parcialmente substituída por tremolita, epidoto e clorita, forma 
aglomerados máficos – xenólitos. Clorita, tremolita, epidoto, sericita e carbonato são produtos 
de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a idiomórficos, em geral associado à 
titanita, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita xenomórfica e zircão 
euédrico a anédrico, zonado são os minerais acessórios presentes, tendem a se associarem 
aos agregados máficos.    
 
 
 
 
Rocha 
  
 
Unidade Litoestratigráfica 
Quartzo sienito porfirítico, granofírico. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
30/07/18 



 
 
Fotomicrografias: 04. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-076 No. LABORATÓRIO: 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom claro pouco esverdeada. A rocha possui estrutura laminada e é 
composta por material muito fina na fração cinza ou silte fino. São observadas estruturas 
lenticulares com até 1cm e com coloração marrom avermelhada (material oxiado). Nestes 
locais existe grande concentração de cavidades. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica com estrutura laminada não soldada. É composta por fragmentos de 
shards indeformados e de cristais de quartzo na fração cinza (<2mm) dispersos em matriz 
composta por cinza muito fina, criptocristalina, quase vítrea pouco devitrificada. 
Os fragmentos de shards no geral estão completamente devitrificados e sericitizados. Alguns 
fragmentos de shards são vítreos (quase isotrópicos) e estão substituídos por sericita e mineral 
oxidado microcristalino resultantes de cristalização da fase vapor.   
Estes fragmentos com maior concentração de óxidos associados se organizam em lentes com 
até 0,5 cm por vezes e dão a impressão de se tratar de fragmentos de rocha porém são áreas 
com maior concentração de fase mineral (óxido) cristalizado a partir da fase vapor (regiões 
mais porosas). Nestes locais também existe grande concentração de cavidades.  
Também são observadas estruturas circulares similares a lapilli acrescionário composta por um 
núcleo que é rico em fragmentos de shards isotrópicos.   
A matriz da rocha também esta sericitizada e também possui minerais cristalizados a partir da 
fase vapor disseminados.  
 
Rocha 
 Tufo cinerítico rico em shards  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 21/11/2018 
 
Fotomicrografias 
 

2 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-078 No. LABORATÓRIO: 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração marrom avermelhada e estrutura maciça. A textura da 
rocha é porfirítica composta por uma matriz quartzo feldspática muito fina (quase afanítica) e 
por fenocristais tabulares e euédricos de feldspato branco. Mineral opaco ocorre disseminado 
na matriz e também esta presente em microfraturas/clivagens dos feldspatos. Não magnética. 
 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (55%): A proporção de Kf:Qtz na matriz é de cerca de 3:1.   
 
Feldspato Alcalino (fenocristais) (30%): 
 
Plagioclásio (fenocristais): Cristais deste mineral estão completamente sericitizados.  
 
Muscovita (6%): 
 
Sericita (6%): 
 
Opacos (3%): 
 
Titanita (traço): 
 
Zircão (traço): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica/glomeroporfirítica composta por uma matriz subequigranular fina 
com textura micrográfica. A matriz é composta por intercrescimento entre quartzo e feldspato 
alcalino e por cristais de feldspato alcalino subédricos tabulares com quartzo intersticial e 
opacos xenomórficos.  
Os fenocristais são de cristais tabulares euédricos a subédricos de feldspato alcalino 
micropertítico. Por vezes os fenocristais deste mineral estão agrupados configurando a textura 
glomeroporfirítica. São observados cristais com até 0,5cm.  
Na amostra também são observados aglomerados (arredondados) de cristais de plagioclásio 
com biotita metassomatizada para muscovita (+- titanita e epidoto microgranular nas clivagens) 
associada. São estruturas similares a microenclaves de composição tonalítica a diorítica 
parcialmente assimilados.  
Cristais de plagioclásio estão totalmente sericitizados.  
Muscovita também ocorre de forma intergranular associada ao aglomerados de fenocristais de 
KF. 
Rocha esta microfraturada. Microfraturas preenchidas por mineral criptocristalino oxidado.  
Cristais de feldsapto alcalino estão também alterados por fase mineral criptocristalina oxidada, 
limonitização.  
 
 
Rocha 
 Quartzosienito a sienogranito subvulcânico 
 



 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 21/11/2018 
 
Fotomicrografias 

3 Fotomicrografias 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-080 No. LABORATÓRIO: 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom e estrutura maciça e homogênea. A rocha é composta por 
fragmentos de cristais angulosos a arredondados com dimensões muito variadas (inferiores a 
0,5cm) que estão disseminados de forma homogênea em uma matriz afanítica. A relação entre 
cristais e matriz é próxima de 1:1. São observados fragmentos de quartzo azulado, feldsapto 
branco, feldsapto esverdeado, máficos e opacos. Rocha não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (40%) 
 
Fragmentos (60%): 
 
Fragmentos de Plagioclásio (35%): 
 
Fragmentos de Feldspato Alcalino (20%): 
 
Fragmentos de Quartzo (22%): 
 
Fragmentos de Opacos (2%): 
 
Fragmentos de Rocha (10%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 
 
Sericita (5%): 
 
Epidoto (4%): 
 
Clorita (2%): 
 
Carbonato (traço): 
 
Titanita (traço): 
 

 
Observações 
Rocha vulcanoclastica com dobramento resultante de fluxo “flow folds” composta por uma 
matriz microgranular vitriclástica (rica em shards) com baixa birrefringência provavelmente 
felsítica e por fragmentos com dimensões muito variadas (0,1 a 5 mm) de quartzo, feldspato 
alcalino, plagioclásio, biotita e litoclastos.  
Os fragmentos são no geral angulosos e por vezes tendem a formas subarredondadas. Estão 
orientados ao longo de uma foliação de fluxo e contornados pela matriz.   
Os fragmentos observados estão achatados e são de rocha vulcânica fina (tufo de cristal) e se 
confundem com a própria matriz da rocha, com pequena variação na textura e granulometria. 



 
Também são observados fragmentos de sienogranito micrografico e riolito.  
Fragmentos de quartzo possuem bordas com golfos de reabsorção, estão estirados e 
microfraturados, também exibem extinção ondulante e recristalização de quartzo granoblástico 
nas fraturas indicando certa deformação dinâmica.  
Na rocha também são identificados lentes de quartzo microgranular que são estruturas 
similares a fiammes e estruturas esferulítica.  
Fragmentos de cristal de biotita são pseudomórficos, substituídos por biotita microgranular, 
clorita com opacos e titanita microgranular associados. Também são identificados fragmentos 
de opacos euédricos disseminados.  
A rocha esta afetada por um metassomatismo pervasivo composto por sericita, epidoto e clorita 
+- carbonato. Estas fases de alteração são microgranulares e ocorrem por toda a matriz e 
preenchendo descontinuidades.  Também são observadas microfraturas preenchidas por 
epidoto.  
Cristais de plagioclásio são turvos, parcialmente substituídos por sericita e mineral 
criptocristalino (argilomineral provavelmente).  
 
 
Rocha 
 Ignimbrito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 21/11/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-R-081 No. LABORATÓRIO: 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom avermelhado. A estrutura da rocha é laminada. A rocha é 
composta por uma matriz afanítica provavelmente felsítica e por microfenocristais 
arredondados de quartzo e feldspato branco (por vezes tabular e orientado ao longo da 
foliação).  
A foliação é marcada por lentes muito achatadas provavelmente preenchidas por quartzo 
(fiammes) e pela orientação e rotação dos fenocristais. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (80%): 
 
Fenocristais de Quartzo (5%): 
 
Fenocristais de Feldspato Alcalino (5%): Provavelmente ortoclásio.  
 
Adularia (3%): Associada ao quartzo resultante do processo de devitrificação das púmices 
achatadas (fiammes).  
 
Opacos (3%): 
 
Sericita (3%): 
 

 
Observações 
Rocha vulcânica com estrutura laminada e textura microporfirítica. É composta por uma matriz 
microgranular felsítica devitrificada (micropoiquilítica) e por fenocristais tabulares a 
subarredondados de quartzo, feldspato alcalino e opacos. Os fenocristais de quartzo exibem 
golfos de corrosão pela matriz.  
A estrutura foliada da amostra é marcada por fiammes achatados que configura uma 
microtextura eutaxitica e pela orientação e rotação dos fenocristais.  
Sericita e opacos microgranulares oxidados ocorrem disseminados na matriz.  
 
Rocha 
 Riolito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 22/11/2018 
 
Fotomicrografias 



 
 

3 Fotomicrografias 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-085B No. LABORATÓRIO: 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom escura avermelhada. A estrutura da amostra é maciça. A rocha 
é compsota por fragmentos de dimensões muito variadas de cristais de quartzo, feldsapto e 
litoclastos arredondados de rocha tufácea. Não magnética. 
 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (15%): 
 
Fragmentos (80%): 
 
Fragmentos (% na fração) 
 
de Quartzo (20%): 
 
de Feldspato Alcalino (25%): 
 
de Riolito (10%): 
 
de Tufo (30%): 
 
de Púmices devitrificadas (10%): 
 
Fases de Alteração (5%): 
 
(% na fração) 
 
Biotita (25%): 
 
Sericita (70%): 
 
Epidoto (5%): 
 
Titanita (traço): 
 
Outros 
 
Zircão (traço): 
 

 
 
 
 
 



 
Observações 
Rocha vulcanoclastica composta por fragmentos com dimensões muito variadas de cristais e 
de rocha. Fragmentos de cristais são angulosos a subarredondados de quartzo e feldsapto 
alcalino. Fragmentos de rocha são de tufo com baixa birrefringência, riolito (por vezes 
esferulítico) e de púmices devitrificadas.  
Os fragmentos não estão achatados indicando grau baixo de soldagem do material apesar da 
devitrificação. No geral os fragmentos são arredondados.  
A matriz da rocha é composta por um material microcristalino com baixa birrefringência na 
fração cinza.   
Cristais microcristalino de mineral opaco estão disseminados por toda a amostra, 
especialmente ao redor dos fragmentos e devem ser resultado da cristalização de fases 
minerais a partir da fase vapor. 
Cristais microlíticos de biotita com muscovita associada correm preenchendo algumas 
estruturas circulares similares a vesículas.  
Cristais de feldspato alcalino, provavelmente ortoclásio são micropertíticos e são turvos 
parcialmente alterados por argilominerais e fase criptocristalina oxidada (limonita ?).  
Sericita também ocorre disseminada na matriz.  
 
 
Rocha 
 Lapilli-tufo lítico maciço rico em fragmentos de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 22/11/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-118 No. LABORATÓRIO: GJD-267 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha como coloração verde clara com manchas avermelhadas. A estrutura é aparentemente 
maciça e a textura é muito fina afanítica. Rocha aparente ser muito rica em quartzo 
recristalizado/devitrificado com dureza alta. Não magnética.  
Rocha classificada no campo como tufo cinerítico. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (30%): Matriz felsítica microcristalina devitrificada com textura micropoiquilitica. Esta 
matriz se confunde com fragmentos de tufo e também com fragmentos de feldspato sericitizado. 
Nota-se no entanto o contorno dos fragmentos de rocha e de feldsapto quando a amostra é 
observada com os polarizados em paralelo. 
 
Litoclastos (25%): São fragmentos arredondados de púmices devitrificadas, de tufo cinerítico e 
de quartzo policristalino muito fino (similar a sílica devitrificada). 
 
Fragmentos de Cristal (30%): Fragmentos de quartzo no geral com formas angulosas e de 
feldsapto totalmente sericitizados que se confundem com litoclastos. Também observados 
cristais de zircão.   
 
Sericita (15%): 
 
Epidoto (traço): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com estrutura aparentemente maciça com grau de seleção moderado dos fragmentos e 
litoclastos (em torno de 0,2mm - cinza média). Os fragmentos são suportados pela matriz 
microcristalina felsítica.  
Uma foliação incipiente ocorre por certa orientação da sericita e por venulações muito 
pequenas de material oxidado com coloração vermelha. O eixo maior dos cristais e fragmentos 
também tendem a estar orientados ao longo desta foliação. Similar a um depósito de queda de 
cinzas.  
Material oxidado também ocorre nas bordas dos cristais e ao longo de descontinuidades. 
Também observado microfraturas preenchidas por sílica. 
Mica branca (sericita?) microlítica com hábito acicular/fibroso ocorre com fase metassomática 
muito pervasiva alterando a matriz, litoclastos e fragmentos de cristal. Por vezes aglomerados 
microlíticos de epidoto correm como fase de alteração de litoclastos associado a sericita. 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico (não soldado) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/11/2017 



 
Fotomicrografias 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-119 No. LABORATÓRIO: GJD-268 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom avermelhada com estrutura maciça e textura microporfirítica. 
São observados fenocristais com aproximadamente 1mm e formas prismáticas subédricas de 
quartzo e feldsapto alcalino disseminados por matriz afanítica provavelmente quartzo 
feldspática. Pouco magnética.  
Rocha classificada no campo como riolito porfirítico. 
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (60%): 
 
Quartzo (15%): 
 
Feldsapto Alcalino (20%): 
 
Plagioclásio (2%): 
 
Clorita (3%): 
 
Fluorita (traço): 
 
Epidoto (traço): 
 
Sericita (<1%): 
 
Opacos (<1%): 

 
Observações 
Rocha com estrutura maciça e textura microporfirítica. A matriz é muito fina com textura 
equigranular micropoiquilitica e composta por quartzo e feldspatos (predominantemente 
feldsapto alcalino). Os fenocristais  (entre 0,1 a 1mm) são de quartzo com formas 
subarredondadas a angulosas e com golfos de corrosão, feldsapto alcalino com geminação em 
grade, do tipo Carlsbad e Baveno. Muito subordinadamente são observados fenocristais de 
plagioclásio. Os fenocristais de feldsapto alcalino e de plagioclásio possuem bordas repletas de 
micro inclusões de quartzo arredondado. Esta borda possui microtextura muito similar apropria 
matriz micropoiquilitica. 
Também são observados fenocristais pseudomórficos de biotita cloritizada (por vezes com 
opacos e epidoto associado) e cristais muito finos de clorita disseminada pela matriz.  
Os cristais de feldspato estão muito afetados por fase metassomática criptocristalina composta 
por óxido de ferro. Estes cristais ficam com aspecto manchado e turvo.  
Carbonato também é fase metassomática e ocorre preenchendo microfraturas e por vezes na 
superfície de cristais de feldspatos. 
 
Rocha 
 Álcali-riolito a riolito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 



 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 14/11/2017 
 
Fotomicrografias 

 

 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-R-126 No. LABORATÓRIO: GJD-269 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha com coloração marrom claro, aparentemente sedimentar epiclastica compsota por grãos 
muito finos de quartzo e feldsapto intemperizado. A rocha esta cortada por rede de 
microfraturas preenchidas por material claro, esverdeado aparentemente quartzo. Não 
magnética.  
Rocha classificada no campo como arenito vulcânico. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (43%): Grãos de quartzo possuem extinção ondulante e estão repletos de trilhas de 
microinclusões de mineral opaco conferindo aspecto turvo aos cristais.  
 
Fragmentos de rocha (15%): São fragmentos de rocha muito alterados seja por intemperismo ou 
metassomatismo, estão completamente sericitizados e oxidados, com mineral com coloração 
ocre microcristalino. Por vezes difícil distinguir estes fragmentos da matriz.  
 
Sericita (15%): Como material da matriz argilosa e mineral de alteração de fragmentos de rocha. 
 
Titanita (traço): 
 
Opacos (2): Material criptocristalino.  
 
Sílica microcristalina (25%): 

 
Observações 
Rocha epiclastica composta por fragmentos de quartzo na fração areia muito fina a fina (entre 
0,1 a 0,25mm). Não é mais possível observar a esfericidade e grau de arredondamento dos 
fragmentos pois os cristais estão muito compactados afetados por processo de dissolução por 
pressão. Com os polarizadores paralelos por vezes ainda são observados os limites originais 
dos grãos marcados por fina película de material opaco (talvez cimento original de óxido de 
ferro). Ocupando espaços intergranulares, ocorre material com aspecto similar a uma matriz 
argilosa sericítica, este material pode ser tanto a matriz como fragmentos de rocha vulcânica 
compactados. Serciita também ocorre disseminado pela amostra.  
Outra feição desta rocha é a presença de uma rede de microfraturas sem direção preferencial 
(stockwork) preenchidas por sílica microcristalina.  
Considerando a assembleia mineral e a proporção de matriz esta rocha sedimentar parece ser 
bem selecionada e submadura.  
 
 
Rocha 
 Arenito vulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             data 16/11/2017 
 



 
Fotomicrografias 
 

 

 



 

 
 



 
ANALISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
 
AMOSTRA: CA 131A No. LABORATÓRIO:  
 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza avermelhada, granulometria fina, com laminação planar 
milimétricamente espaçada, ressaltada por níveis com óxido de ferro, o qual fornece a 
coloração avermelhada na rocha.  
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo-89 
Fragmento de rocha- 10 
Feldspatos-1 
Sericita- tr 
Hematita-tr 
Turmalina-tr 
Zircão- tr 
 
Observações 
Rocha com arcabouço predominando amplamente sobre a matriz, com grãos de quartzo de 
tamanho de 0,05 a 0,2mm. Os grão de quartzo possuem baixa esfericidade, são 
subarredondados a subangulosos, com grau de seleção moderada. Os grãos de quartzo são 
monocristalinos e policristalinos (raros), com bordas retas e lobadas. São cimentados por silica  
autigênica (quartzo secundário) que formam bordas de sobrecrescimento. A superfície dos 
grão originais estão separadas por uma linha fina de opacos ou oxido de ferro. Essem minerais 
de ferro são de origem hidrotermal, que corroem as bordas dos grãos de quartzo e esse 
processo parece ser pré diagênese. As bordas de crescimento e os núcleos detríticos de cada 
grão mostram cor de interferência homogêneo indicando continuidade ótica de crescimento 
onde as próprias partículas serviram para a nucleação (cimento sintaxial).  Alto grau de 
compactação\diagênese. A matriz disposta entre os grãos de quartzo são de sericita, óxido de 
ferro. Os fragmentos de rocha são na maioria de chert, quartzo de veio e rochas vulcânicas. 
 
Rocha 
Arenito sublitico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Fm Braço Norte 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 15/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 

 

 
 

 
 
4x 
                                                                              10x 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: ARIM JURUENA-TELES PIRES 
CENTRO de CUSTO: 4322.650 
AMOSTRA: CA 156 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-esbranquiçada, granulometria fina, maciça, com raras pontuações 
avermelhadas a alaranjadas (oxidação). Composta dominantemente por grãos de quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo-70 
Feldspatos-23 
Fragmento de rocha- 7 
Sericita- tr 
Zircão- tr 
 
Observações 
Rocha constituída somente por um arcabouço dominante de quartzo, feldspatos e fragmentos 
de rocha subordinados. A granulometria é fina, com grãos de quartzo e feldspatos de tamanho 
0,05 a 0,6 mm. Esfericidade baixa e grãos angulosos a muito angulosos, com extinção 
ondulante do quartzo. Contatos suturados são freqüentes entre os grãos, além de contatos 
irregulares e sinuosos, os quais foram originados por dissolução por pressão.  O resultado 
desse processo é uma textura em que não se pode identificar os limites originais dos 
grãos.Não há sobrecrescimento nos grãos de quartzo, ou seja, grau de diagênese baixo. Raras 
palhetas de sericita entre os grãos de quartzo e/ou em microfraturas. Os feldspatos são 
identificados por apresentarem uma coloração amarela pardacenta em luz natural e raros 
planos de maclas. Os fragmentos de rocha são subangulosos, representados por chert, rochas 
vulcânicas e grãos policristalinos de quartzo. . Arenito submaturo a maturo,moderadamente 
classificado. 
 
 
Rocha 
Subarcósio 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Grupo Alto Tapajós-Paleozóico 
 
Petrógrafo(a) 
Gilmar                            data 15/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias 

 
4x 
                                                                               

10x  
 
 

 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-82 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado a avermelhado, mostra textura porfiriítica com matriz afanítica e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, clorita e hidróxido de 
ferro.  
. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-32% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-15% 
Carbonato-10% 

 

Sericita-02%  
Clorita-10%  
Opaco-05%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha vulcânica a sub vulcânica de composição ácida, muito modificada por processo de 
alteração hidrotermal: carbonatação, cloritização. Mostra textura porfirítica com matriz afanítica 
e estrutura maciça. Pórfiros são de kfeldspato, atingem 0,5cm, são pertíticos, tabulares, 
idiomórficos a xenomórficos. Na matriz ocorrem plagioclásio em minúsculos cristais 
prismáticos, geminados segundo as leis da albita e albita carlsbad associado a quartzo em 
micro cristais xenomórficos. Clorita ocorre em agregados lamelares, carbonato em agregados 
de cristais romboédricos, a sericita aparece em palhetas. Mineral opaco em cristais 
xenomórficos está associado à titanita e muito alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. A 
coloração vermelha observada nos feldspatos é devida à microinclusões de óxido de ferro 
alterado. O zircão aparece em cristais xenomórficos..   
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Riolito porfirítico (subvulcânico?) 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-83 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas cinza, mostra textura granular média e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
.. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-64% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-05% 
Biotita-03% 

 

Sericita-01%  
Epidoto-02%  
Opaco-03%  
Zircão-tr  
Clorita-02%  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição álcali feldspato granítica, mostra textura granular média a grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de kfeldspato e quartzo, com plagioclásio e 
biotita subordinados. A cor vermelha resulta de alteração de microinclusões de óxido de ferro 
nos cristais de feldspatos. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais pertíticos, 
sub idiomórficos a xenomórficos, geminados segundo carlsbad. O quartzo é xenomórfico e 
intersticial aos feldspatos, forma mosaicos. O plagioclásio aparece em cristais menores do que 
os de kfeldspato, é tabular, sub idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita 
carlsbad. A biotita é verde a parda, lamelar. Clorita em agregados microlamelares, sericita em 
palhetas e epidoto em agregados granulares são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em 
cristais xenomórficos, em parte alterados a hidróxido de ferro vermelho e zircão em cristais 
euédricos, zonados são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Álcali-feldspato granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-84 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração avermelhada com manchas esverdeadas, escuras, mostra textura granular 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
.. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-61% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-10% 
Biotita-01% 

 

Sericita-02%  
Clorita-02%  
Opaco-01%  
Zircão-tr  
Carbonato-03%  
  
  
  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica, de composição álcali granítica, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se essencialmente de feldspatos e quartzo, feldspatos intercrescidos entre si 
(pertita) e com o quartzo em intercrescimento gráfico. O kfeldspato é o mineral mais 
abundante, ocorre em cristais tabulares sub idiomórficos a xenomórficos, invariavelmente 
pertítico ou em intercrescimento gráfico com o quartzo, mostra a geminação carlsbad. O 
plagioclásio é idiomórfico, tabular a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, 
albita carlsbad e albita periclínio, em parte sericitizado, alguns cristais mostram bordos de 
kfeldspato em em textura anti rapakivi. O quartzo ocorre intercrecido com os feldspatos, 
aparece ainda em cristais dispersos, anédricos com embainhamento, dado pela corrosão pela 
matriz, Biotita é rara. Sericita em agregados de palhetas, clorita em agregados lamelares a 
fibro radiais são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
parcialmente alterados a hidróxido de ferro e zircão em raros e minúsculos grãos são 
acessórios.  
 
A coloração vermelha observada nos feldspatos resulta de alteração de microinclusões de 
óxido de ferro. 
 
 
Rocha 
 
 
Granófiro 
 
Petrógrafa 
 MAC     DEZ/2016 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-87 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchaas verdes, mostra textura microporfirítica com matriz 
microfanerítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e 
clorita. 
.. 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-20%  
Hornblenda-05%  
Clorita-05%  
Sericita-02% 
Carbonato-01% 

 

Opaco-04%  
Titanita-04%  
Zircão-tr 
Biotita-tr 

 

Apatita-01%  
 
Observações 
Rocha ácida, subvulcânica, mostrando textura microporfirítica com matriz microfanerítica e 
estrutura maciça. Micropórfiros são de feldspatos e de quartzo, variam em média entre 1 e 
4mm, raramente entre 5 e 9mm. Os fenocristais de kfeldspato são predominantes, ocorrem 
pertíticos, sub a idiomórficos. Os de plagioclásio são idiomórficos, estão geminados segundo 
as leis da albita, albita-carlsbad e albita-periclínio, formam aglomerados. Fenocristais de 
quartzo são xenomórficos, mostram embainhamento (golfos de corrosão pela matriz). A matriz 
é essencialmente constituída por intercrescimentos gráficos e pertíticos entre quartzo e 
kfeldspato e entre os feldspatos entre sí. Ainda na matriz ocorre a hornblenda em minúsculos 
cristais verdes claros,  tabulares a prismáticos. Clorita em agregados lamelares, sericita em 
palhetas e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, 
titanita em agregados microgranulares, associados à hornblenda, apatita em finos prismas ou 
em secções basais hexagonais, zircão em cristais anédricos, zonados e biotita marrom em 
raras e finas lamelas são os minerais acessórios presentes.  
   
A cor avermelhada observada nos feldspatos reflete alteração de microinclusões de óxido de 
ferro. 
 
 
 
Rocha 
 
 
Granófiro microporfirítico, sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/17 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-90A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente rosado, com machas esbranquiçadas e níveis verdes escuros, mostra 
textura microporfiroblástica com matriz granoblástica fina e estrutura sub foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-24%  
Plagioclásio-35%  
Quartzo-25% 
 

 

Biotita-05%  
Clorita-03%  
Epidoto-03% 
Sericita-02% 

 

Carbonato-tr  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, deformada e recristalizada. Mostra textura 
microporfiroblástica com matriz granoblástica fina e estrutura sub foliada. Microporfiroblastos 
são de plagioclásio e de Kfeldspato, em geral variam entre 1 e 4mm, raramente ultrapassando 
5 a 6 mm de tamanho. Os de plagioclásio são mais abundantes, ocorrem prismáticos a 
tabulares, idiomórficos a sub idiomórficos, zonados e seletivamente alterados, estão 
parcialmente cobertos nos núcleos dos cristais por uma mistura de sericita, epidoto e 
carbonato. Porfiroblastos de kfeldspato são sub idiomórficos a xenomórficos, mostram a 
geminação polissintética cruzada. Na matriz ocorrem quartzo em cristais e fragmentos de 
cristais estirados, com extinção ondulante, forma mosaicos ou trilhas; fragmentos de kfeldspato 
e de plagioclásio, agregados lamelares de biotita parda, parcialmente cloritizada. Clorita, 
epidoto, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas e zircão em cristais anédricos são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta monzogranito microporfirítico deformado  
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-90B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas cinzentas, mostra textura sub ofítica fina e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de plagioclásio, minerais máficos e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-37%  
Clinopiroxênio-25%  
Hornblenda-15%  
Biotita03%  
Tremolita/actinolita-08%  
Clorita-05% 
Carbonato-01% 

 

Opaco-05%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Titanita-01%  

 
Observações 
Rocha de composição básica, mostra textura sub ofítica fina e estrutura maciça. Constitui-se 
dominantemente de plagioclásio e minerais máficos. O plagioclásio é ripiforme a prismático, 
está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se 
parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto em 
agregados microgranulares e carbonato. Clinopiroxênio ocorre tabular, envolve parcialmente as 
ripas de plagioclásio, está associado e em parte substituído por hornblenda, tabular, associada 
à biotita marrom e a feixes de prismas de tremolita/actinolita. A biotita está parcialmente 
cloritizada. Clorita, sericita, epidoto, carbonato e tremolita/actinolita  são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco(magnetita) em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, esqueletais, titanita 
xenomórfica, associada ao opaco, apatita em prismas e zircão oval são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Diabásio 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-95 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas levemente rosadas e níveis descontínuos pretos, brilhantes, 
mostra textura granolepidoblástica média a grossa e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-25%  
Biotita-10%  
Epidoto-03%  
Sericita-02% 
Clorita-tr 
Muscovita-tr 

 

Opaco-02%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, 
plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em porfiroblastos 
de até 9mm, é xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada, 
poiquilítico, inclui plagioclásio. O plagioclásio é prismático tabular, xenomórfico a sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O 
quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos. A biotita é verde, ocorre em 
agregados lamelares grosseiramente orientados, mostra cloritização e muscovitização 
incipientes. Epidoto em agregados granulares e sericita em palhetas são os demais produtos 
de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica a 
xenomórfica, apatita em prismas e zircão em cristais euédricos a anédricos, zonados são os 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta biotita monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-96B No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza esverdeado com manchas verdes escuras, mostra textura 
granonematolepidoblástica fina a média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
plagioclásio, hornblenda, biotita e quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-36%  
Hornblenda-30%  
Biotita-10%  
Quartzo-10%  
Epidoto-04%  
Sericita-02% 
Carbonato-02% 

 

Opaco-02%  
Titanita-03%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha sub vulcânica de composição básica a intermediária, metamorfisada, mostra textura 
microfenoblástica com matriz granonematolepidoblástica e estrutura foliada. Microfenoblastos 
são de plagioclásio, ocorrem prismático tabulares, idiomórficos, zonados, geminados segundo 
as leis da albita, albita-carlsbad e albita periclínio, parcial e seletivamente saussuritizados. 
Plagioclásio aparece ainda na matriz em cristais ripiformes. A hornblenda é verde, prismática a 
tabular, idiomórfica, ocorre em cristais isolados ou agregados, associa-se a biotita parda em 
agregados lamelares, orientados. Quartzo é xenomórfico, intersticial ao plagioclásio. Epidoto 
granular, sericita em palhetas e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e 
titanita em cristais xenomórficos a idiomórficos, apatita em prismas e zircão em cristais 
euédricos a anédricos são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Metabasito/meta andesito sub vulcânico 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-97 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosado com manchas verdes escuras a pretas, mostra textura 
microporfiroblástica com matriz granolepidoblástica fina e estrutura foliada. Constitui-se 
macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-40%  
Quartzo-25%  
Plagioclásio-20%  
Biotita-06%  
Epidoto-04%  
Sericita02% 
Opaco-02% 

 

Titanita-01%  
Allanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição sienogranítica, mostra textura porfiroblástica  e estrutura foliada. 
Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em microporfiroblastos tabulares a prismáticos, pertiticos,que 
variam entre 4 e 9mm, mostram as geminações carlsbad e polissintética cruzada, aparece 
ainda em cristais menores, na matriz. O plagioclásio é tabular, xenomórfico, está fracamente 
geminado e parcialmente saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, 
forma mosaicos de cristais, ora tangenciais, ora imbricados entre sí, mostra extinção ondulante. 
A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares, associa-se a epidoto granular, titanita e 
opaco. Sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, allanita metamictizada, apatita em prismas, secções basais hexagonais ou ovais 
e zircão euédrico, zonado a anédrico são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta biotita sienogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-102 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha róseo avermelhada com manchas cinzentas e verdes escuras, mostra textura 
inequigranular fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44%  
Plagioclásio-30%  
Quartzo-15%  
Biotita-03%  
Clorita-03%  
Sericita-02% 
Muscovita-01% 

 

Opaco-01%  
Titanita-01%  
Fluorita-tr  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzogranítia, mostra textura inequigranular fina a média e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O 
kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, sub idiomórficos a 
xenomórficos, pertíticos, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O 
plagioclásio é prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se parcialmente alterado a sericita. A 
pigmentação vermelha nos feldspatos resulta da alteração de microinclusões de mineral 
ferruginoso. O quartzo é xenomórfico e intersticial aos feldspatos. A biotita é verde a parda, 
ocorre em agregados lamelares, está parcialmente substituída por clorita e por muscovita. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais 
hexagonais, fluorita associada à biotita e clorita, zircão euédrico a anédrico são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Quartzo monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-107A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza claro com manchas cinza escuro, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-34%  
Plagioclásio-35%  
Quartzo-20%  
Biotita-03%  
Clorita-03%  
Epidoto-02% 
Carbonato-tr 

 

Opaco-03%  
Titanita-tr  
Zircão-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição granítica, mostra textura inequigranular fina a média e estrutura maciça. 
Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. O plagioclásio é tabular a 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita 
carlsbad e albita periclínio, zonado e parcial e seletivamente saussuritizado. O kfeldspato é 
tabular, xenomórfico, pertítico, mostra a geminação carlsbad. O quartzo é xenomórfico e 
intersticial aos feldspatos. Biotita marrom a parda forma agregados lamelares, está 
parcialmente cloritizada. Clorita, sericita em palhetas, epidoto em agregados granulares são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, titanita 
xenomórfica, apatita em prismas ou em secções basais ovais e zircão euédrico, zonado a 
anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA_107C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de cor avermelhada com manchas cinza claro e verdes escuras, mostra textura 
inequigranular fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita e clorita.  
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-37%  
Plagioclásio-35%  
Quartzo-18% 
Biotita-tr 

 

Clorita-05%  
Epidoto-02%  
Carbonato-tr 
Opaco-02% 

 

Titanita-01%  
Zircão-tr  
Allanita-tr  
Apatita-tr  

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura microporfirítica com matriz granular fina 
e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. 
Feldspatos ocorrem na matriz e como micropórfiros de até 5mm de tamanho, por vezes 
aglomerados, em textura glomeroporfirítica. O kfeldspato em geral é tabular e xenomórfico, 
pertitico. O plagioclásio é prismático tabular a ripiforme, está geminado segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se zonado e parcial e seletivamente 
saussuritizado. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos. A biotita é rara, está quase 
totalmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto microgranular a granular, carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita em geral associada 
aos minerais micáceos, apatita em finos prismas, allanita xenomórfica, parcialmente 
metamictizada e zircão sub euédrico a euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Monzogranito microporfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-108 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas cinzentas e verdes escuras, mostra textura granoblástica 
fina e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-25% 
Kfeldspato-38% 
Plagioclásio-20% 
Clorita-05% 
Sericita-03% 

 

Epidoto-03%  
Carbonato-03%  
Opaco-02%  
Titanita-01%  
Zircão-tr  
Apatita-tr  
Biotita-tr  
  

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura granoblástica fina e estrutura orientada. 
Constitui-se essencialmente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo. O kfeldspato é o mineral 
mais abundante, ocorre xenomórfico, pertítico, mostra a geminação carlsbad. O plagioclásio é 
prismático tabular, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, fortemente 
saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, carbonato e epidoto 
microgranular. O quartzo é intersticial aos feldspatos, está recristalizado, forma mosaicos de 
cristais fragmentados, estirados, orientados, imbricados entre si. Clorita em agregados 
lamelares substitui quase totalmente a biotita marrom avermelhada. Epidoto ocorre ainda em 
agregados granulares. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, em trilhas, titanita associada ao opaco e à 
clorita/biotita, zircão euédrico, zonado e apatita em prismas ou em secções basais são os 
minerais acessórios presentes. A coloração avermelhada, mostrada pelos feldspatos resulta de 
alteração de microinclusões de mineral ferruginoso. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta sieno granito fino, deformado. 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-110C No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha creme com manchas claras, cinza escuro e pretas, mostra textura inequigranular média 
a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-30%  
Kfeldspato-30%  
Quartzo-25%  
Biotita-03%  
Muscovita-02%  
Clorita-04% 
Sericita-02% 

 

Epidoto-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01% 
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular a porfirítica e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo. Feldspatos 
ocorrem como pórfiros de até 1,0cm e são predominantes na matriz. O plagioclásio é 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está zonado, seletivamente saussuritizado, 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, pertítico. O quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos. Biotita é 
marrom a verde, lamelar, está em parte cloritizada e/ou muscovitizada. Epidoto, clorita, 
muscovita, sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco em cristais 
xenomórficos, titanita em geral, associada aos minerais micáceos, apatita em prismas e em 
secções basais hexagonais, zircão euédrico, zonado e allanita metamictizada são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Monzogranito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-111 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a creme com manchas esbranquiçadas, verdes escuras e pretas. Mostra textura 
inequigranular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, hornblenda, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-31%  
Kfeldspato-35%  
Quartzo-20%  
Biotita-05%  
Hornblenda-03%  
Epidoto-02% 
Sericita-02% 

 

Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura inequigranular a porfirítica e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio, quartzo e biotita. Feldspatos 
ocorrem em pórfiros de até 1,5cm e predominam na matriz. O kfeldspato é tabular, 
xenomórfico, mostra a geminação polissintética cruzada, por vezes é pertítico. O plagioclásio é 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, ocorre límpido ou está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra saussuritização incipiente. A biotita é verde a 
parda, lamelar, está associada à hornblenda prismático tabular, verde a azulada. Epidoto 
microgranular, sericita em palhetas e raro carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita euédrica associada aos máficos ou nos bordos de 
opaco, allanita euédrica metamictizada, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais 
e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Hornblenda-biotita monzogranito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-112 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com machas levemente rosadas e pretas, mostra textura granolepidoblásstica 
média a grossa e estrutura orientada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36%  
Plagioclásio-20%  
Quartzo-25%  
Biotita-08%  
Epidoto-03%  
Sericita-03% 
Clorita-01% 

 

  
Opaco-02%  
Titanita-02%  
Zircão-tr 
Apatita-tr 

 

 
Observações 
Rocha quartzo feldspática, de composição granítica, mostra textura porfiroblástica com matriz 
granolepidoblástica média e estrutura foliada. Porfiroblastos centimétricos são de kfeldspato, 
ocorrem tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostram as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada, por vezes são poiquilíticos e incluem plagioclásio. O plagioclásio é tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo a lei da albita, parcialmente saussuritizado 
e coberto por uma mistura de epidoto granular e palhetas de sericita. O quartzo é xenomórfico, 
intersticial aos feldspatos. A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares orientados, 
mostra incipiente cloritização. Opaco em cristais xenomórficos a sub idiomórficos, titanita em 
geral associada à biotita, zircão euédrico, zonado e apatita em prismas são os minerais 
acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Biotita gnaisse de composição granítica 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PTTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-113 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas esbranquiçadas, cinza escuro e pretas, mostra textura granular e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-42% 
Kfeldspato-30% 
Quartzo-10% 
Biotita-10% 
Epidoto-03% 

 

Sericita-03%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular a microporfirítica e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e biotita. O 
plagioclásio é tabular a prismático, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis 
da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra zonação e está parcial e seletivamente 
saussuritizado, alguns cristais atingem 6mm de tamanho. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico, mostra a geminação polissintética cruzada e carlsbad. O quartzo é xenomórfico, 
intersticial aos feldspatos. A biotita é verde a parda, forma agregados lamelares. Epidoto 
granular a microgranular, sericita em palhetas e raro carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita xenomórfica, em geral associada à biotita, 
apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico, zonado a anédrico 
são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Biotita quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-115 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com machas esbranquiçadas, rosadas e pretas, mostra textura inequigranular 
média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e biotita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-41% 
Kfeldspato-30% 
Quartzo-15% 
Biotita-05% 
Clorita-03% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Opaco-01% 
Titanita-01% 

 

Apatita-tr  
Zircão-tr  
  
  
  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular a microporfirítica e 
estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, quartzo e biotita. O 
plagioclásio é tabular a prismático, idiomórfico a sub idiomórfico, está geminado segundo as 
leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, zonado e seletiva e parcialmente saussuritizado 
e coberto por uma mistura de palhetas de sericita e epidoto microgranular. O kfeldspato é 
tabular, xenomórfico, pertítico, está geminado segundo carlsbad. O quartzo é xenomórfico, 
intersticial aos feldspatos. A biotita é lamelar, marrom avermelhada, titanífera, está 
parcialmente cloritizada. Clorita, sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco em cristais xenomórficos, titanita associada à clorita, apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais e zircão euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Biotita quartzo monzonito 
 
Petrógrafa 
 MAC     JAN/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-117 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza a levemente rosado com manchas claras, esverdeadas, mostra textura 
intergranular, fina a média e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, anfibólio e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-39% 
Kfeldspato-20% 
Quartzo-10% 
Hornblenda-06% 
Biotita-01% 

 

Clorita-08%  
Epidoto-05%  
Sericita-04%  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  
Allanita-01%  

 
Observações 
Rocha de composição quartzomonzodiorítica, mostra textura intergranular, hipidiomórficoa fina 
a média e estrutura maciça. Constitui-se essencialmente de plagioclásio, kfeldspato e quartzo, 
com hornblenda e biotita cloritizada, subordinadas. O plagioclásio é o mineral mais abundante, 
ocorre em cristais prismático tabulares, euédricos, zonados, geminados segundo as leis da 
albita, albita carlsbad e albita periclínio, está fortemente saussuritizado e coberto parcialmente 
por uma mistura de palhetas de sericita e epidoto microgranular, a alteração seletiva reflete a 
zonação. O kfeldspato é tabular, xenomórfico e pertítico. O quartzo é xenomórfico e intersticial 
aos feldspatos, ocorre ainda intercrescido com o plagioclásio, formando mirmequitos. A 
hornblenda é verde, prismático tabular. A biotita é marrom avermelhada, lamelar, está quase 
totalmente cloritizada. Epidoto, sericita, clorita são produtos de alteração hidrotermal. Titanita 
idiomórfica a xenomórfica, opaco em cristais xenomórficos, allanita sub idiomórfica, zonada, 
zircão sub euédrico, zonado e apatita em secções basais são os minerais acessórios 
presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Hornblenda-quartzo monzodioríto 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-122 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas esbranquiçadas, rosadas e pretas, mostra textura granular grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e 
magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-49% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-15% 
Biotita-06% 
Hornblenda-04% 

 

Clorita-03%  
Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-03%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo sienítica, mostra textura inequigranular grossa com cristais de 
feldspatos de até 1,2cm de tamanho e estrutura maciça. Constitui-se dominantemente de 
kfeldspato, plagioclásio e quartzo com biotita e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é o 
mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, xenomórficos, pertíticos, mostra as 
geminações carlsbad, polissintética cruzada e baveno. O plagioclásio é tabular a prismático 
tabular, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-se 
parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de epidoto microgranular, palhetas de 
sericita e carbonato. O quartzo é xenomórfico, ocorre intersticial aos feldspatos. A biotita é 
verde, forma agregados lamelares, em parte cloritizados, associa-se à hornblenda verde, 
prismático tabular e à titanita. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco em cristais xenomórficos, titanita xenomórfica, associada à biotita ou em 
cristais sub idiomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais e zircão 
euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
Rocha 
 
 
Hornblenda-biotita-quartzo sienito 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-123A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza com manchas avermelhadas e esbranquiçadas, mostra textura granular grossa e 
estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo e clorita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-38% 
Plagioclásio-21% 
Quartzo-25% 
Clorita-05% 
Carbonato-02% 

 

Sericita-04%  
Opaco-03%  
Titanita-tr  
Zircão->01%  
Apatita-tr  
Biotita-01%  
  
  

 
Observações 
Rocha essencialmente quartzo feldspática, mostra textura granular grossa e estrutura maciça e 
fragmentada. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares em torno de 
1cm, xenomórficos e invariavelmente pertíticos. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a 
xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita e albita carlsbad, parcialmente 
saussuritizado e coberto por finas palhetas de sericita e por carbonato. O quartzo é 
xenomórfico,forma mosaicos de cristais intersticiais aos feldspatos, em geral tangenciais entre 
si. A biotita é rara, de coloração parda, está quase totalmente cloritizada. Clorita,carbonato, 
sericita são produtos de alteração hidrotermal. Mineral opaco em cristais xenomórficos, apatita 
em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão em cristais euédricos zonados são os 
acessórios presentes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Monzogranito com alteração hidrotermal (cloritização, saussuritização) 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-124 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha avermelhada com manchas escuras a pretas e esbranquiçadas, mostra textura granular 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, biotita, 
hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-39% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-20% 
Biotita-02% 
Hornblenda-02% 

 

Clorita-05%  
Epidoto-04%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-04%  
Titanita-02%  
Zircão-tr  
Apatita-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno a monzogranítica, mostra textura granular grossa com cristais de 
kfeldspato atingindo 1,00cm de tamanho, a estrutura é maciça. Constitui-se essencialmente de 
kfeldspato, quartzo, com biotita e hornblenda subordinadas. O kfeldspato é o mineral mais 
abundante, ocorre tabular, xenomórfico, em geral pertítico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada. O plagioclásio é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está associado 
ao kfeldspato, geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, por vezes 
zonado e seletivamente saussuritizado, mais intensamente no centro mais cálcico dos cristais. 
O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais imbricados ou tangenciais entre sí, 
intersticiais aos feldspatos. A biotita é lamelar, verde, está em sua maior parte cloritizada, 
associa-se a hornblenda verde, prismático tabular. Opaco em cristais xenomórficos agregados, 
bordejados por titanita, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, zircão euédrico, 
zonado e allanita euédrica, parcialmente metamictizada são os minerais acessórios presentes.   
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Sieno a monzogranito com magnetita 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:Ca-127 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza avermelhado, mostra textura granular muito fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-76% 
Sericita-10% 
Plagioclásio-05% 
Kfeldspato-05% 
Opaco-01% 

 

Zircão-tr  
Fragmentos de rocha-03%  
  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito muito fino, mal selecionado, imaturo, mostra textura granular fina e estrutura maciça 
Constitui-se essencialmente de quartzo em grãos sub arredondados a angulosos, entremeados 
por feldspatos, plagioclásio e kfeldspato, estes quase totalmente sericitizados. Mineral opaco 
está alterado, libera hidróxido de ferro vermelho, impregnando toda a rocha. O zircão ocorre 
em grãos subarredondados a cristais euédricos, zonados. Fragmentos de rocha são de 
arenito/metarenito fino, sub arredondados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Arenito fino sub arcoziano 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-129 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelha com manchas verdes escuras e esbranquiçadas, mostra textura granular 
grossa e estrutura sub orientada, deformada. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, hornblenda, clorita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-36% 
Plagioclásio-20% 
Quartzo-25% 
Hornblenda-03% 
Biotita-01% 

 

Clorita-05%  
Sericita-02%  
Epidoto-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-2%  
Titanita-04%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição monzogranítica, mostra textura granoblástica grossa e estrutura sub 
orientada, deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo com 
hornblenda e biotita cloritizada subordinadas. Feldspatos estão em geral fragmentados. O 
kfeldspato é tabular, sub a xenomórfico, pertítico, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada, ocorre em cristais centimétricos. O plagioclásio é tabular, sub 
idiomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, mostra-
se parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto 
microgranular e carbonato. O quartzo está muito fragmentado, forma mosaicos de fragmentos 
de cristais imbricados entre si, com forte extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. A 
hornblenda é verde, prismático tabular, está associada a agregados lamelares de clorita que 
substitui quase totalmente a biotita pré existente. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são 
produtos de alteração hidrotermal. Titanita em cristais idiomórficos bem desenvolvidos, opaco 
xenomórfico, zircão euédrico a anédrico, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais 
e allanita sub idiomórfica parcialmente metamictizada são os minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta monzogranito protomilonítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-130 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha marrom a avermelhada, com manchas claras e verdes escuras, mostra textura granular 
média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
biotita, clorita e epidoto. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-42% 
Plagioclásio-30% 
Quartzo-15% 
Biotita-01% 
Clorita-05% 

 

Epidoto-02%  
Sericita-02%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-01%  
Allanita-01%  
Apatita-tr  
Zircão-tr  

 
Observações 
Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular/porfirítica e estrutura 
maciça, localmente deformada. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e 
quartzo com biotita cloritizada, subordinada. O kfeldspato é o mineral mais abundante, ocorre 
em cristais tabulares, pertíticos, alguns porfiríticos, com as geminações carlsbad e polissintética 
cruzada. O plagioclásio é tabular a prismático tabular, idiomórfico a sub idiomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita calsbad e albita periclínio, está zonado e 
parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de sericita, epidoto 
microgranular e carbonato. O quartzo é xenomórfico, está fragmentado, forma mosaicos de sub 
grãos imbricados entre sí, com forte extinção ondulante, intersticiais aos feldspatos. A biotita é 
lamelar, está quase totalmente cloritizada. Clorita, sericita, carbonato e epidoto são produtos de 
alteração hidrotermal. Opaco e titanita xenomórficos, allanita idiomórfica, apatita em prismas ou 
em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Quartzo monzonito porfirítico 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-131A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha vermelho escuro, mostra textura granular fina e estrutura finamente laminada. Constitui-
se macroscopicamente de quartzo e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-80% 
Opaco-05% 
Sericita-05% 
Plagioclásio-03% 
Turmalina-tr 

 

Zircão-tr  
Fragmentos de rochas-05%  
Kfeldspato-02%  
  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito mostrando textura granular fina e estrutura laminada, laminações resultam da 
concentração de mineral opaco. Constitui-se essencialmente de quartzo em grãos angulosos a 
sub arredondados, medianamente selecionados, alguns grãos mostram sobrecrescimento 
diagenético. Mineral opaco envolve parcialmente alguns grãos de quartzo, está parcialmente 
oxidado e libera hidróxido de ferro vermelho. Sericita forma agregados de finas palhetas, 
intersticiais aos grãos de quartzo. Plagioclásio e kfeldspato ocorrem em grãos intersticiais ao 
quartzo. O kfeldspato está alterado e impregnado de hidróxido de ferro. Turmalina verde 
aparece em fragmentos de prismas. O zircão ocorre em grãos sub arredondados ou em cristais 
euédricos, zonados. Fragmentos de rochas estão sub arredondados e são constituídos por 
arenito fino e rochas quartzo feldspáticas vulcânicas a sub vulcânicas. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Arenito fino, lítico, ferruginoso 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-132 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha amarelada a avermelhada, mostra textura granular muito fina e estrutura maciça. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo-98% 
Opaco/hidróxido de ferro-02% 
Sericita-tr 
Biotita-tr 
Carbonato-tr 

 

Plagioclásio-tr  
Kfeldspato-tr  
Zircão-tr  
Fragmentos de rocha  
  
  
  
  

 
Observações 
Arenito bem selecionado, mostra textura granular fina e estrutura maciça. Constitui-se 
essencialmente de quartzo em grãos subarredondados a angulosos, bem empacotados. 
Mineral opaco pulverulento está parcialmente oxidado e impregna toda a rocha com hidróxido 
de ferro vermelho a amrelado. Sericita em finas palhetas, biotita lamelar, carbonato, 
plagioclásio e kfeldspato são raros e intersticiais aos grãos de quartzo. O zircão aparece em 
cristais euédricos, zonados ou em grãos sub arredondados. Fragmentos de arenito fino são 
raros e ocorrem arredondados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Arenito fino impregnado por hidróxido de ferro vermelho a amarelado 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-134 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza levemente rosado com manchas claras e verdes escuras a pretas, mostra textura 
granular média a grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, 
quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Kfeldspato-44% 
Plagioclásio-15% 
Quartzo-20% 
Biotita-05% 
Hornblenda-05% 

 

Epidoto-03%  
Sericita-01%  
Carbonato-tr  
Clorita-tr  
Titanita-04%  
Opaco-02%  
Allanita-01%  
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição sieno granítica, mostra textura inequigranular média a grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, quartzo e plagioclásio com biotita e 
hornblenda subordinadas. O kfeldspato é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, 
de até 9mm de tamanho, pertíticos, xenomórficos, mostra as geminações carlsbad e 
polissintética cruzada.  O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita periclínio, parcialmente 
saussuritizado, aparece ainda em intercrescimentos mirmequíticos com o quartzo nos bordos 
de cristais de kfeldspato. O quartzo é xenomórfico, forma mosaicos de cristais imbricados entre 
sí, intersticiais aos feldspatos, mostra extinção ondulante. A biotita é verde, forma agregados 
lamelares, está associada à hornblenda verde a azulada, prismático tabular, mostra cloritização 
incipiente. Sericita, epidoto, clorita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. Opaco 
em cristais xenomórficos, titanita sub idiomórfica, allanita zonada, parcialmente metamictizada, 
zircão euédrico, zonado e apatita em prismas ou em secções basais hexagonais são os 
minerais acessórios presentes. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Hornblenda-biotita-sieno granito 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO:PJTP CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-135 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha cinza, levemente rosado com manchas verdes escuras a pretas, mostra textura 
granonematolepidoblástica média e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente de 
feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio-44% 
Quartzo-10% 
Kfeldspato-15% 
Biotita-10% 
Hornblenda-10% 

 

Epidoto-04%  
Sericita-03%  
Clorita-01%  
Carbonato-tr  
Opaco-01%  
Titanita-02%  
Apatita-tr  
Zircão-tr 
Allanita-tr 

 

 
Observações 
Rocha de composição quartzomonzodiorítica, mostra textura granonematolepidoblástica média 
e estrutura orientada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, quartzo, kfleldspato, biotita 
e hornblenda. O plagioclásio é o mineral predominante, ocorre em cristais tabulares, sub 
idiomórficos a xenomórficos, geminados segundo as leis da albita, albita carlsbad e albita 
periclínio, parcialmente saussuritizado e coberto por epidoto prismático a granular, palhetas de 
sericita e raro carbonato. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, pertítico. O quartzo é 
xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma mosaicos de cristais estirados, imbricados entre 
si, com forte extinção ondulante. A biotita é verde, está orientada, forma agregados lamelares, 
associa-se à hornblenda verde, prismático tabular, mostra cloritização incipiente. Epidoto, 
sericita, carbonato, clorita são produtos de alteração hidrotermal. Opaco e titanita em cristais 
xenomórficos, apatita em prismas ou em secções basais hexagonais, allanita metamictizada, 
inclusa em epidoto e zircão euédrico, zonado a sub euédrico, são os minerais acessórios 
presentes.  
 
 
 
 
Rocha 
 
 
Meta biotita-hornblenda quartzo monzodiorito 
 
Petrógrafa 
 MAC     FEV/2017 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-91 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (32%), quartzo (28%), K-feldspato (20%), biotita (10%), 
titanita (3%), opacos (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: Epidoto (4%), clorita e sericita 

 
Observações 
 
Rocha bastante foliada com fenocristais de plagioclásio e microclina tabulares a levemente 
ovalados e estirados, contornados por níveis de biotita e quartzo recristalizados, deformados 
(extinção ondulante e subgrãos) e estirados. Biotita ocorre como micafish. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Biotita metagranodiorito foliado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-96A No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (42%), K-feldspato (15%),), quartzo (20%), biotita (16%), 
titanita (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita (1%) e zircão (0,5%) 
 
Minerais secundários: Epidoto (3%), clorita, sericita e carbonato 

 
Observações 
 
Granitóide foliado, de textura granoblástica a granolepidoblástica, preservando localmente a 
textura ígnea granular hipidiomórfica, inequigranular fina a média, com níveis de biotita mm 
orientados, e níveis quartzo-feldspáticos, com textura granoblástica, com alguns cristais de 
quartzo e microclina estirados, definindo um bandamento gnáissico não muito proeminente. 
Possui composição granodiorítica a tonalítica onde os cristais de plagioclásio são ovalados 
(porfiroclastos) e contornados por níveis de finas biotitas. Estão sericitizados a saussuritizados. 
Os cristais variam de 0,7 a 2,0 mm. 
 
A biotita forma lamelas diminutas (submilimétricas) até 1,0 mm, de pleocroismo amarelo claro a 
marrom, estiradas e orientadas com a foliação (algumas lamelas parecem ser tardias pois 
dispõe-se caoticamente). Algumas lamelas estão cloritizadas. 
 
É rico nas fases acessórias como titanita, apatita e zircão. 
 
Epidoto também é abundante, em prismas alongados ou fragmentados associados a biotita ou 
sobre o plagioclásio, possivelmente como produto de alteração hidrotermal do plagioclásio. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt gnaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-103 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: K-feldspato (43%), Plagioclásio (23%), quartzo (18%), hornblenda 
(5%), opacos (5%), biotita cloritizada (3%), titanita (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita e epidoto 

 
Observações 
 
Granitóide inequigranular fino ou fino a médio, isótropo, com textura granular xenomórfica a 
hipidiomórfica, além de textura gráfica/granofírica. Os cristais chegam em média a 1,0 mm, com 
raros fenocristais de até 7,0 mm. Possui máficos na forma de hornblenda prismática (verde 
claro), biotita cloritizada, além de magnetita e titanita. Os cristais feldspato alcalino são 
predominantes, de forma irregular, anédrico a subédrico, com intercrescimento pertítico. Os 
cristais de plagioclásio são menores, tabulares subédricos e estão bastante saussuritizados. 
Aglomerados de minerais máficos incluindo biotita e hornblenda junto com opacos ocorrem 
dispersos. Cristais de hornblenda também ocorrem isolados. Ocorrem microfenocristais de 
plagioclásio. Quase todo o quartzo ocorre como intercrescimento gráfico com o k-feldspato. 
Ocorrem cristais de plagioclásio manteados por feldspato alcalino pertítico evidenciando textura 
rapakivi. Ocorrem porções muito finas ricas em hornblenda, titanita, opacos e plagioclásio que 
podem representar restos de enclaves máficos parcialmente assimilados (mingling). 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz monzonito ou monzogranito granofírico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies  monzonítica magnética? 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-104 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: K-feldspato (40%), Plagioclásio (24%), quartzo (15%), hornblenda 
(8%), opacos (6%), biotita cloritizada (4%), titanita (3%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita e epidoto 

 
Observações 
 
Granitóide inequigranular médio ou fino a médio, isótropo, com textura granular hipidiomórfica 
além de textura gráfica/granofírica, rica em máficos na forma de hornblenda prismática (verde 
claro), biotita cloritizada, além de magnetita e titanita. Os cristais feldspato alcalino são 
predominantes, de forma irregular, anédrico a subédrico, com intercrescimento pertítico. Os 
cristais de plagioclásio são menores, tabulares subédricos e estão bastante saussuritizados. 
Aglomerados de minerais máficos incluindo biotita e hornblenda junto com opacos ocorrem 
dispersos. Cristais de hornblenda também ocorrem isolados. Ocorrem microfenocristais de 
plagioclásio. Quase todo o quartzo ocorre como intercrescimento gráfico com o k-feldspato. 
Ocorrem cristais de plagioclásio manteados por feldspato alcalino pertítico evidenciando textura 
rapakivi. 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies  monzonítica magnética? 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-105 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: K-feldspato (38%), Plagioclásio (28%), quartzo (15%), hornblenda 
(8%), opacos (4%), biotita cloritizada (4%), titanita (3%) 
 
Minerais acessórios: apatita e zircão 
 
Minerais secundários: clorita, sericita 

 
Observações 
 
Granitóide inequigranular médio ou fino a médio, isótropo, com textura granular hipidiomórfica 
além de textura gráfica/granofírica, rica em máficos na forma de hornblenda prismática (verde 
claro), biotita cloritizada, além de magnetita e titanita. Os cristais feldspato alcalino são 
predominantes, de forma irregular, anédrico a subédrico, com intercrescimento pertítico, e sob 
a luz natural exibe tom marrom avermelhado em virtude de ser recoberto por fina película de 
material fino, possivelmente hidróxido de ferro. Os cristais de plagioclásio são menores, 
tabulares subédricos e estão bastante sericitizados. Aglomerados de minerais máficos 
incluindo biotita e hornblenda junto com opacos ocorrem dispersos. Cristais de hornblenda 
também ocorrem isolados.  
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt-hb-qz monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Suíte Intrusiva Teles Pires – Fácies  monzonítica magnética? 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-109 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (47%), Microclina (12%), quartzo (20%), biotita (12%), 
titanita (2%), opacos (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita (1%) e zircão (tr) 
 
Minerais secundários: Epidoto (2%), clorita (2%), sericita e carbonato 

 
Observações 
Metagranitóide foliado com textura porfiroclástica, onde os porfiroclástos são 
predominantemente de plagioclásio (de até 2,0 mm) e raros de microclina, são arredondados a 
ovalados e contornados por uma matriz fina de quartzo e microclina recristalizados em um 
arranjo granoblástico. Níveis ricos em biotita submilimétrica (de pleocroismo marrom 
esverdeado a amarelo claro) orientadas, também ocorrem contornando os porfiroclástos, 
definindo a foliação e um sútil bandamento da rocha. 
A rocha é rica nas fases acessórias titanita e apatita, ocorrendo como cristais bem 
desenvolvidos, euédricos a subédricos. Os porfiroclástos de plagioclásio geralmente possuem 
maclamento albita, ou albita calsbade, e estão moderadamente saussuritizados. A biotita está 
parcialmente cloritizada. Epidoto ocorre associado aos níveis micáceos, provavelmente como 
alteração do plagioclásio. Microclina ocorre quase que exclusivamente nos agregados 
granoblásticos mais finos, junto com o quartzo, produtos de intensa recristalização. 
Agregados fitados e orientados de quartzo contornam os porfiroclástos. 
 
 
 
 
 
Rocha 
 
Bt gnaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322-650 
 
AMOSTRA: CA-128 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
 
Mineralogia / Composição  

Minerais essenciais: Plagioclásio (40%), k-feldspato (15%), quartzo (30%), biotita (10%), 
titanita (2%), opacos (2%) 
 
Minerais acessórios: apatita (1%) e zircão (tr) 
 
Minerais secundários: Epidoto, clorita, sericita e carbonato 

 
Observações 
Metagranitóide foliado, equigranular médio, com textura granoblástica predominnate nos níveis 
quartzosos. Os cristais de plagioclásio e subordinados de k-feldspato são arredondados a 
levemente ovalados, com recristalizações nas bordas definindo também uma textura 
porfiroclásticas Localmente são tabulares subédricos, preservando textura ígnea reliquiar. O k-
feldspato com frequência apresenta intercrescimento pertítico. Intercrescimento mirmequitico 
também ocorre entre o quartzo e plagioclásio sódico 
 
A biotita forma finas lamelas orientadas (submilimétricas) que contornam os porfiroclastos de 
plagioclásio. 
 
O quartzo invariavelmente forma agregados granoblásticos. 
 
 
 
Rocha 
 
Bt gnaisse granodiorítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
Complexo Cuiu-Cuiu 
 
Petrógrafo 
        DATA:Set/2016 
CLA 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GR-R-270 No. LABORATÓRIO: GIF 412 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rasada e esverdeada. A estrutura da rocha é 
maciça e homogênea e a textura é inequigranular fanerítica fina a média. São observados 
cristais de plagioclásio esverdeado, cristais e feldspato alcalino ocre, quartzo cinza 
intergranular e cristais de mineral máfico com opacos associados disseminados, também 
intergranular. IM~15%. Rocha magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (30%): 
 
Plagioclásio (32%): 
 
Feldspato Alcalino (20%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (1%): 
 
Titanita (2%): 
 
Clorita (2%): 
 
Sericita (3%): 
 
Epidoto (1%): 
 
Opacos (3%): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 

 
Observações 
 Rocha com textura granular hipdiomórfica seriada muito fina a média. São observados cristais 
tabulares subidiomórficos de plagioclásio e feldspato alcalino e cristais de quartzo muito fino 
xenomórficos (mosaico) intergranulares. 
Cristais de feldspato plagioclásio estão sericitizados com epidoto associado. Os cristais de 
feldspato alcalino são micropertíticos, são turvos alterados por fase mineral criptocristalina com 
coloração de óxido de ferro (provavelmente limonita). 
Cristais de hornblenda são subédricos a euédricos ocorrem disseminados ou em aglomerados 
de cristais associados a cristais de biotita cloritizada, titanita e opacos. 



 
Cristais de quartzo possuem extinção ondulante e microtexturas de recuperação. Nos cristais 
de feldspato é observada fase inicial de geração de uma microtextura de núcleo-manto e 
pertitas do tipo flame. 
Microfraturas nestes minerais preenchidas por quartzo são comuns. 
 
 
Rocha 
Hornblenda monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             20/09/2018 
 
Fotomicrografias 
 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-R-271A No. LABORATÓRIO: GIF 413 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração vermelho tijolo. A estrutura da amostra analisada é maciça 
e homogênea e a textura é porfirítica. A matriz da rocha é felsítica com textura afanítica e os 
fenocristais observados são de quartzo arredondado com até 0,5cm e de cristais tabulares e 
prismáticos de feldsapto alcalino. Na amostra também são observados cristais de mineral 
máfico disseminado (provavelmente biotita com opacos associados). IM~5%. Pouco magnética.   
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (30%): Relação de quartzo e feldspato alcalino na matriz é de 1:1.  
 
Fenocristais de Quartzo (15%): 
 
Fenocristais de Feldspato Alcalino (45%): 
 
Clorita (5%): 
 
Opacos (2%): 
 
Titanita (1%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura porfirítica com matriz com textura microgranular tendendo a micrográfica 
muito fina composta por quartzo e feldspato alcalino, opacos microgranulares e micrólitos de 
clorita +-titanita (provavelmente pseudomórfos de biotita). 
Os fenocristais são de quartzo com formas subarredondadas e golfos de corrosão com 
dimensões variando desde 0,5 a 3,0mm e de feldspato alcalino subidiomórficos com vértices 
atenuados e bordas corroídas, também tendendo a formas subarredondadas. São cristais 
mesopertíticos com dimensões de até 1cm.  
Também são observados aglomerados de cristais de biotita completamente cloritizada, com 
opacos, titanita, apatita e zircão associados. Biotita cloritizada também ocorre como inclusões 
em cristais de feldspato alcalino.  
Cristais de feldspato alcalino da matriz e fenocristais estão muito turvos muito alterados por 
material criptocristalino com coloração de óxido de ferro (limonita). 
 
Rocha 
Álcali-riolito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             21/09/2018 



 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GR-R-271B No. LABORATÓRIO: GIF 414 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha epiclastica com coloração marrom avermelhado. Na amostra de mão analisada a 
estrutura é maciça e homogênea. Macroscopicamente a granulometria da rocha é fina e bem 
selecionada. Não é possível observar contornos de clastos individual possivelmente resultado 
de processos de recristalização. Também são observados cristais submilimétricos de mineral 
opaco disseminado. Não magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Matriz (15%): 
 
Fragmentos de Quartzo (78%): 
 
Fragmentos de Chert (5%): 
 
Fragmentos de Opacos (2%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha epiclastica composta por fragmentos de quartzo, chert e fragmentos de opacos 
moderadamente selecionados com granulometria variando entre a fração areia fina a areia 
grossa. Os fragmentos de quartzo possuem baixa esfericidade e são no geral subangulosos a 
subarredondados, xenomórficos com contatos irregulares (interlobados) e com extinção 
ondulante. Além desta característica são observados sobrecrescimento de quartzo em alguns 
clastos indicando processo de dissolução por pressão que modificou a forma original dos 
fragmentos (diagênese ou metamorfismo baixo).  
A matriz da rocha é compsota por sericita, sílica criptocristalina e mineral opaco oxidado. Parte 
deste material também pode ser fragmentos de plagioclásio ou de rocha vulcânica tufácea 
alterados, porém não é mais possível distinguir com precisão.  
Considerando a concentração de matriz, que nesta amostra é superior a 5% e a seleção pouco 
eficiente este sedimento pode ser classificado como texturalmente imaturo.  
O grau de arredondamento e a esfericidade estão sendo desconsiderados nesta classificação.  
 
Rocha 
Sub-litoarenito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             21/09/2018 
 
 



 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-R-277 No. LABORATÓRIO: GIF 415 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e 
homogênea. A textura é inequigranular fanerítica fina a grossa. São observados cristais 
subédricos de feldspato alcalino rosado, plagioclásio cinza claro e quartzo xenomórfico 
intergranular. Também observado aglomerados de cristais máfico intergranulares com mineral 
esverdeado associado. IM~5%. Magnética nas porções máficas.  
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (30%): 
 
Plagioclásio (25%): 
 
Feldspato Alcalino (32%): 
 
Hornblenda (1%): 
 
Biotita (3%): 
 
Clorita (3%): 
 
Epidoto (3%): 
 
Sericita (2%): 
 
Granada (<1%): 
 
Opacos (traço): 
 
Zircão (traço): 
 
Apatita (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura granular hipdiomórfica a granoblástica seriada muito fina a grossa. São 
observados cristais tabulares subédricos de feldspato alcalino micropertítico e cristais de 
plagioclásio com geminação do tipo “lei da albita”. Os cristais de feldspatos estão envoltos por 
cristais quartzo granoblástico intergranular (subgrãos com extinção ondulante estiados).  
Na amostra também são observados pseudomórfos de mineral prismático (hornblenda?) 
completamente alterados por biotita (parcial ou totalmente cloritizada), titanita e epidoto. 
Observado apenas um cristal de anfibólio parcialmente preservado. Biotita verde microgranular 
e epidoto também ocorrem preenchendo microfraturas.  
Nas áreas com granoblastos de quartzo foram observados alguns granoblastos de granada 
xenomórfica (intergranular ao quartzo) ou subédrica com epidoto e titanita associada (aparenta 
estar relacionada a alteração hidrotermal).  
Cristais de plagioclásio estão sericitizados e alterados por argilominerais. Cristais de feldspato 
alcalino estão alterados por fase mineral criptocristalina com coloração de óxido de ferro 
(limonita) e argilominerais. 



 
 
Rocha 
 Metamonzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             25/09/2018 
 
Fotomicrografias 

4 Fotomicrografias 

 



 

 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-R-281 No. LABORATÓRIO: GIF 416 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha epiclastica com coloração marrom avermelhado. A estrutura da rocha é estratificada 
com camadas com espessura centimétrica onde é observada a intercalação entre camadas 
com fragmentos na fração silte/areia muito fina com camadas mais grossas na fração areia 
finas a média. A rocha é composta por fragmentos de quartzo e aparentemente por fragmentos 
de feldsapto alterado e/ou rocha vulcânica tufácea. Não magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
Matriz (10%): 
 
Fragmentos de quartzo (30%): 
 
Fragmentos de feldspato (10%): 
 
Fragmentos de rocha vulcânica e chert (45%): 
 
Opacos + M.O. (5%): Mineral ocorre como fragmentos na mesma fração dos outros 
componentes, como cristais microgranulares associado a fragmentos de rocha vulcânica e com 
formas irregulares, intergranular aos clastos (M.O.). 
 
Fragmentos de zircão (traço):  
 

 
Observações 
Rocha epiclastica com estrutura laminada, composta por camadas com espessura centimétrica 
onde predominam fragmentos com boa seleção na fração silte que intercalam com camadas 
onde predomina a fração areia fina a média.  
Os fragmentos observados são de quartzo, feldspatos, de rocha vulcânica tufácea, riolito e 
chert. A forma dos fragmentos varia bastante na amostra, desde baixa esfericidade 
subarredondados a fragmentos de alta esfericidade arredondados.  
A matriz da rocha é composta por um material na fração argila (microcristalino) composto por 
sericita e sílica. Em alguns locais é difícil distinguir a matriz dos fragmentos de rocha, pois 
ambos estão sericitizados e intemperizados.    
Considerando a porcentagem de matriz, a composição mineralógica dos fragmentos e o grau 
de seleção o sedimento deve ser classificado como imaturo.  
A matriz e os fragmentos de rocha e de feldspatos (principalmente alcalino) estão bastante 
alterados por material criptocristalino com coloração de óxido de ferro (limonita). 
Não são observadas texturas de dissolução por pressão e recristalização nesta amostra. 
 
Rocha 
Arenito vulcânico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             26/09/2018 



 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GR-R-282 No. LABORATÓRIO: GIF 417 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha leucocrática com coloração rosada. A estrutura da rocha é maciça e homogênea e a 
textura é equigranular fanerítica fina. São observados cristais de feldsapto alcalino e de quartzo 
intergranular além de cristais de mineral máfico e opacos disseminados.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Quartzo (40%): 
 
Feldspato Alcalino (53%): 
 
Plagioclásio (5%): 
 
Biotita (1%): 
 
Opacos (1%): 
 
Zircão (traço): 

 
Observações 
Rocha com textura gráfica tendendo para granular hipdiomórfica fina.  
Cristais de feldsapto alcalino são mesopertíticos listrados e estão alterados por mineral 
criptocristalino com coloração de óxido de ferro.  
Cristais de biotita microgranular ocorrem disseminados pela amostra por vezes com cristais de 
mineral opaco associado. 
 
Rocha 
Álcali-granito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             26/09/2018 
 
Fotomicrografias 
 

2 Fotomicrografias 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GR-R-285 No. LABORATÓRIO: GIF 420 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escuro esverdeada. A estrutura da rocha é 
aparentemente maciça e homogênea e a textura subofítica fanerítica fina. São observados 
cristais prismáticos de plagioclásio envoltos por mineral máfico. Também são identificados 
cristais milimétricos de sulfeto disseminado. Muito magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
 
Plagioclásio alterado (64%): 
 
Piroxênio uralitizado (50%): 
 
Opacos (10%): 
 
Prehnita (3%): 
 
Quartzo (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura subofítica seriada muito fina a média reliquiar. Cristais intergranulares de 
piroxênio completamente alterados para uralita com opacos associados. Cristais prismáticos 
tabulares de plagioclásio parcial ou completamente sericitizados e alterados por argilominerais. 
Observado na amostra uma fratura preenchida por prehnita e quartzo. 
 
Rocha 
Diabásio hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             24/09/2018 
 
Fotomicrografias 
 

2 Fotomicrografias 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: GR-R-286 No. LABORATÓRIO: GIF 418 
 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha com coloração marrom esverdeado. A estrutura da rocha é maciça e homogênea e a 
textura é afanítica a fanerítica fina microporfirítica. São observados cristais milimétricos 
disseminados de mineral escuro com forma arredondada. Não magnética.  
 
Mineralogia / Composição  
 
Feldspato sericitizado (50%): 
 
Micas marrom (35%): 
 
Opacos (15%): 
 

 
Observações 
Rocha intemperizada com textura holocristalina intergranular subequigranular muito fina. São 
observados cristais prismáticos de feldspato parcial ou totalmente sericitizados (sem 
geminação da lei da albita) e aglomerados de micrólitos de micas com cor marrom oxidada 
intergranular (provavelmente alteração de biotita – flogopita?) além de opacos microgranulares.  
Na amostra também são comuns estruturas ocelares com até 1mm de diâmetro preenchidas 
por mica marrom no centro (normalmente com hábito fibroradiado) e transparente (menos 
comum) com bordas compostas por  primas de feldspato e opacos (em maior concentração 
que na matriz).   
 
Rocha 
Traquito ? muito alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             24/09/2018 
 
Fotomicrografias 
 

4 Fotomicrografias 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-R-287A No. LABORATÓRIO: GIF 429 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha holocristalina leucocrática com coloração predominantemente rosada. A estrutura da 
rocha é foliada incipiente. A textura granular hipdiomórfica fanerítica média a grossa ainda se 
mantem preservada. São observados cristais prismáticos tabulares orientados de feldspato 
alcalino rosada e plagioclásio branco envolvidos por quartzo e minerais máficos. IM~15%. 
Rocha magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Quartzo (25%): 
 
Plagioclásio (28%): 
 
Feldspato Alcalino (29%): 
 
Hornblenda (5%): 
 
Biotita (1%): 
 
Titanita (2%): 
 
Apatita (1%): 
 
Zircão (traço): 
 
Opacos (1%): 
 
Clorita (3%): 
 
Muscovita (1%): 
 
Sericita (2%): 
 
Epidoto (2%): 

 
Observações 
Rocha com estrutura foliada cataclástica, pouco penetrativa e espaçada. A textura da rocha é 
granular hipdiomórfica tendendo para granolepidoblástica seriada muito fina a grossa.  
São observados cristais subédricos a euédricos tabulares de feldspato alcalino e plagioclásio 
envolvidos por aglomerados de cristais de quartzo granoblástico intergranular que por vezes 
configuram esteiras de quartzo. Frequentemente possuem bordas finas compostas por cristais 
microcristalinos granoblásticos e são cortados por microzonas de cisalhamento.  
Também são identificados cristais euédricos de hornblenda, biotita quase que completamente 
cloritizada (com muscovita e titanita microgranular associada) e cristais euédricos de titanita.  
Cristais de plagioclásio estão sericitizados e por vezes epidotizados.  
Cristais de feldspato alcalino são micropertíticos e por vezes apresentam zoneamento 
oscilatório.  
Na amostra também são identificadas microtexturas de intercrescimento mirmequítico.  



 
 
Rocha 
Hornblenda metamonzogranito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             25/09/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 

 



 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Evolução Crustal e Metalogênia da Província Mineral Juruena - Teles Pires 
CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: GR-R-287B No. LABORATÓRIO: GIF 420 
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha melanocrática com coloração cinza escuro esverdeada. A estrutura da rocha é 
aparentemente maciça e homogênea e a textura subofítica fanerítica fina. São observados 
cristais prismáticos de plagioclásio envoltos por mineral máfico. Também são identificados 
cristais milimétricos de sulfeto disseminado. Muito magnética. 
 
Mineralogia / Composição  
Plagioclásio alterado (64%): 
 
Piroxênio uralitizado (50%): 
 
Opacos (10%): 
 
Prehnita (3%): 
 
Quartzo (1%): 
 

 
Observações 
Rocha com textura subofítica seriada muito fina a média reliquiar. Cristais intergranulares de 
piroxênio completamente alterados para uralita com opacos associados. Cristais prismáticos 
tabulares de plagioclásio parcial ou completamente sericitizados e alterados por argilominerais. 
Observado na amostra uma fratura preenchida por prehnita e quartzo. 
 
Rocha 
Diabásio hidrotermalizado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 
 
Petrógrafo(a) 
Tiago Bandeira Duarte                             24/09/2018 
 
Fotomicrografias 

2 Fotomicrografias 



 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-283 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha avermelhada com pontuações cinzentas e manchas verdes, mostra textura granular 
fina e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, fragmentos de rochas, 
clorita, sericita e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-35% 
Fragmentos de rochas-40% 
Plagioclásio-05% 
Kfeldspato-04% 
Sericita-03% 
Clorita-03% 
Felsita-05% 
Biotita-tr 
Opaco-02% 
Epidoto-01% 
Titanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Turmalina-tr 
Argilominerais-02% 

 
Observações 
 Litarenito fino a médio, medianamente selecionado, bem empacotado, maciço, constituído 
essencialmente de quartzo e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos sub 
arredondados a angulosos, mostra sobre crescimento diagenético. Fragmentos sub 
arredondados a angulosos são de arenito, tufos cinerítico, micro porfirítico, com matriz micro 
poiquilítica ou felsítica/esferulítica. Alguns dos fragmentos mostram shards parcialmente 
devitrificados. Plagioclásio e kfeldspato são intersticiais ao quartzo e aos fragmentos, mostram 
as geminações lei da albita e polissintética cruzada. Clorita forma agregados lamelares, 
substitui biotita. Sericita em palhetas, argilominerais e epidoto ocorrem como produtos de 
alteração em alguns dos fragmentos de rochas. Opaco parcialmente oxidado está associado à 
titanita. Turmalina e apatita em prismas, zircão em grãos sub arredondados são os minerais 
acessórios presentes. Felsita microgranular a esferulítica está associada a fragmentos de tufos.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 Litarenito  
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
07/08/18 



 
 
Fotomicrografias:04 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-299 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza esbranquiçado com níveis irregulares vermelhos, mostra textura muito fina e 
estrutura laminada? Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita, argilominerais e 
hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-43% 
Sericita-15% 
Argilominerais-15% 
Felsita-15% 
Biotita-01% 
Kfeldspato-02% 
Plagioclásio-02% 
Opaco-02% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-05% 

 
Observações 
  Tufo cinerítico, de cristais, muito alterado. Constitui-se dominantemente de quartzo, sericita, 
argilominerais, felsita e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em fragmentos de cristais 
angulosos, alguns mostram golfos de corrosão. Sericita em finas palhetas agregadas e 
argilominerais ocorrem associados na matriz felsítica. Biotita está parcialmente substituída por 
mica branca. Plagioclásio e kfeldspato estão parcialmente alterados. Opaco ocorre 
xenomórfico, parcialmente oxidado, libera hidróxido de ferro vermelho a amarelado. Zircão é 
observado em grãos sub arredondados. Fragmentos de rochas (arenito, tufo cinerítico alterado) 
estão dispersos, ou se confundem com a matriz, devido ao grau de alteração. Micro estruturas 
curvas podem ser shards devitrificados.    
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Tufo cinerítico de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
07/08/18 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles pires CENTRO de CUSTO:4322  
AMOSTRA: CA-303 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha vermelho escura com manchas verdes e cinza, mostra textura porfirítica com matriz 
afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatose 
fragmentos de rochas.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-05% 
Kfeldspato-05% 
Felsita-15% 
Sílica criptocristalina-20% 
Sericita-02% 
Carbonato-03% 
Epidoto-01% 
Opaco-03% 
Titanita-01% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-20% 

 
Observações 
Rocha porfirítica/microporfirítica com matriz afanítica e estrutura de fluxo.  Fragmentos de 
rochas (até 10mm) – tufos cinerítico, de cristais, com matriz micro poiquilítica, andesito, rocha 
quartzo feldspática de granulação fina – fragmentos de, e micro fenocristais (até 2,0mm de 
tamanho) de quartzo, plagioclásio e kfeldspato, púmices e shards parcialmente devitrificados, 
estão envolvidos por matriz quartzo feldspática, felsítica a micro cristalina. O plagioclásio ocorre 
prismático tabular, idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita 
carlsbad, parcialmente saussuritizado e coberto por carbonato, sericita e epidoto. Micro 
fenocristais e fragmentos de quartzo mostram bordos corroídos pela matriz e golfos de 
corrosão. Púmices e shards estão parcialmente devitrificados, preenchidos por silíca 
criptocristalina fibro radial, impregnada por mineral opaco, parcialmente oxidado. Opaco ocorre 
ainda em minúsculos cristais xenomórficos, dominantemente concentrado em fragmentos de 
rochas. Titanita está associada ao opaco. Zircão ocorre sub arredonado a anguloso.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 Ignimbrito soldado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
07/08/18 
 
 



 
Fotomicrografias 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-309 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza avermelhado com manchas cinza e verdes, mostra textura microporfirítica com 
matriz afanítica e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de quartzo, feldspatos, 
sericita, fragmentos de rochas e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-25% 
Plagioclásio-20% 
Kfeldspato-15% 
Fragmentos de rochas-05% 
Felsita-15% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-03% 
Sílica criptocristalina-05% 
Zircão-tr 
Material vítreo-10% 
Titanita-tr 

 
Observações 
  Tufo lítico e de cristais,  mostra textura micro porfirítica com matriz afanítica e estrutura de 
fluxo. Cristaloclastos sub milimétricos de quartzo, plagioclásio e kfeldspatos e fragmentos 
(<1,0mm) de rochas – tufo cinerítico, tufo parcialmente sericitizado, púmices e shards 
parcialmente devitrificados -  estão imersos em matriz felsítica criptocristalina. Cristaloclastos e 
fragmentos de rochas mostram bordos corroídos pela matriz. O plagioclásio está geminado 
segundo as leis da albita e albita carlsbad e o kfeldspato é pertítico. Shards em estruturas 
curvas e em cúspide, púmices achatados, estão parcialmente devitrificados. Sílica cripto 
cristalina radial preenche púmices. Sericita e carbonato são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco associado à titanita ocorre xenomórfico ou em agregados microcristalinos, concentrados 
em fragmentos de rochas, está parcialmente alterado, libera hidróxido de ferro vermelho. Zircão 
ocorre em grãos angulosos.  
 
 
 
 
 
Rocha 
 Tufo de cristais 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
08/08/18 
 
 



 
 
Fotomicrografias:02 

 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-311 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha marrom avermelhada com venulações cinza e manchas rosadas, mostra textura 
porfirítica com matriz afanítica e estrutura de fluxo. Constitui-se macroscopicamente de 
fenocristais de feldsdpatos e de quartzo em matriz criptocristalina. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-20% 
Plagioclásio-10% 
Felsita-35%% 
Sericita-03% 
Argilominerais-03% 
Biotita-01% 
Opaco-03% 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Riolito mostrando textura porfirítica com matriz felsítica, micropoiquilítica e estrutura de fluxo. 
Fenocristais e microfenocristais de até 5,0mm de tamanho são de kfeldspato, quartzo, 
raramente de plagioclásio. O kfeldspato é tabular, xenomórfico a idiomórfico, pertitico, está 
alterado a argilominerais, inclui plagioclásio sericitizado, o quartzo ocorre euédrico a anédrico, 
mostra golfos de corrosão. Fenocristais de plagioclásio são euédricos. A matriz é quartzo 
feldspática, felsítica e micropoiquilítica, está impregnada por mineral opaco micro cristalino. O 
opaco ocorre ainda em cristais xenomórficos dispersos ou associados ao kfeldspato. Zircão 
ocorre em cristais euédricos a anédricos, zonados. Biotita parda é rara, está parcialmente 
substituída por mica branca. Micro fraturas paralelas ao fluxo estão preenchidas por quartzo, 
sílica criprocristalina e kfeldspato em cristais idiomórficos, alterados a argilominerais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Riolito porfirítico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
08/08/18 
 
 
 



 
Fotomicrografias:04 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA:CA-312ª No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza a avermelhada, mostra textura granular fina e estrutura finamente laminada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, sericita, fragmentos de rochas, feldspatos,  
argilominerais e hidróxido de ferro. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-25% 
Sericita-15% 
Sílica criptocristalina-10% 
Plagioclásio-05% 
Kfeldspato-05% 
Mica branca-03% 
Turmalina-03% 
Opaco-02% 
Zircão-tr 
Fragmentos de rochas-30%  
Argilominerais-02% 

 
Observações 
  Litarenito de granulação fina a média, finamente laminado, mal selecionado, apresentando 
forte processo de alteração hidrotermal, sericitização e enriquecimento em turmalina. Constitui-
se dominantemente de fragmentos de rochas, quartzo, sericita, feldspatos sericitizados e sílica 
criptocristalina. Fragmentos de rochas são de vulcânicas e vulcanocláticas, tufos cineríticos, 
rocha quartzo feldspática de granulação fina, quartzito, ocorrem sub arredondados a 
angulosos. Alguns desses fragmentos mostram shards parcialmente devitrificados. Quartzo e 
feldspatos são angulosos a sub arredondados, o quartzo mostra sobre crescimento diagenético 
e os feldspatos estão sericitizados. Sericita e mica branca em agregados de palhetas e 
lamelares são intersticiais aos fragmentos de rochas e de minerais. Sílica criptocristalina ocorre 
em alguns dos fragmentos ou envolve fragmentos e minerais. Turmalina forma aglomerados de 
micro cristais prismáticos ou xenomórficos. Mineral opaco é xenomórfico ou ocorre em 
minúsculos cristais concentrados em fragmentos de rochas, está parcialmente alterado, libera 
hidróxido de ferro vermelho. Zircão ocorre em cristais euédricos a anédricos, zonados.    
 
 
 
 
 
Rocha 
 Litarenito alterado 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
08/08/18 
 
 



 
Fotomicrografias:04 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
JANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires 
 
CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA: CA-313 
No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas e verdes, mostra textura granular média e estrutura 
maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, muscovita e biotita.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-30% 
Plagioclásio-36% 
Kfeldspato-25% 
Muscovita-04% 
Biotita-01% 
Clorita-02% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-tr 
Zircão-tr 
Granada-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição monzo granítica, mostra textura equigranular média e estrutura maciça. 
Constitui-se essencialmente de quartzo, plagioclásio e kfeldspato. O quartzo é xenomórfico, 
forma mosaicos de cristais ora tangenciais, ora imbricados entre si, intersticiais aos feldspatos, 
mostra extinção ondulante. O plagioclásio é prismático tabular, hipidiomórfico, está geminado 
segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita periclínio, parcialmente alterado, 
dominantemente à sericita. O kfeldspato é tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, pertítico, 
mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. Muscovita ocorre em agregados 
lamelares dispersos, substitui biotita. Clorita, sericita e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. Opaco e titanita em cristais xenomórficos, granada em raros cristais sub 
idiomórficos e zircão euédrico a sub euédrico, zonado são os minerais acessórios presentes.  
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Monzogranito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
09/08/18 



 
 
Fotomicrografias:01 

 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-315 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha rosada com manchas esbranquiçadas e verdes a pretas, mostra textura granular 
grossa e estrutura maciça. Constitui-se macroscopicamente de feldspatos, quartzo, 
hornblenda, biotita e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Kfeldspato-40% 
Plagioclásio-25% 
Quartzo-20% 
Hornblenda-05% 
Biotita-03% 
Clorita-02% 
Sericita-01% 
Epidoto-01% 
Opaco-02% 
Titanita-01% 
Allanita-tr 
Zircão-tr 
Apatita-tr 
Fluorita-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição quartzo monzonítica, mostra textura inequigranular grossa e estrutura 
maciça. Constitui-se dominantemente de kfeldspato, plagioclásio e quartzo, com hornblenda e 
biotita subordinadas. O kfeldspato é tabular , xenomórfico, pertítico, mostra a geminação 
polissintética cruzada. O plagioclásio é prismático tabular, sub idiomórfico a xenomórfico, está 
geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, parcialmente alterado e coberto por uma 
mistura de epidoto e sericita. O quartzo é xenomórfico, intersticial aos feldspatos, forma 
mosaicos de cristais, tangenciais ou imbricados entre si, ocorre ainda em intercrescimento 
mirmequítico com o plagioclásio. Hornblenda verde, prismático tabular, está associada à biotita  
parcialmente cloritizada. Clorita, sericita e epidoto são produtos de alteração hidrotermal. 
Opaco e titanita em cristais xenomórficos, ocorrem associados entre si e com os minerais 
máficos, a titanita associa-se ainda à biotita cloritizada. Apatita em prismas ou em secções 
basais hexagonais, zircão euédrico a anédrico, zonado e fluorita em micro fraturas são os 
demais minerais acessórios presentes.    
 
 
 
 
Rocha 
 Biotita-hornblenda-quartzo monzonito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
09/08/18 



 
 
Fotomicrografias:02 

 
 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires  CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-319 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com níveis escuros, mostra textura granular fina a média e estrutura estratificada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, fragmentos de rochas, sericita e argilominerais.  
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-77% 
Fragmentos de rochas-15% 
Sericita-04% 
Opaco-02% 
Argilominerais-02% 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Arenito lítico, granulação fina a média, muito alterado, mal selecionado, laminado. Constitui-se 
essencialmente de quartzo e de fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos sub 
arredondados a angulosos. Os fragmentos são de composição essencialmente quartzosa ou 
quartzo feldspática/felsítica a muito fina, provavelmente tufos alterados à sericita e a 
argilominerais. Ocorrem sub arredondados a angulosos. Mineral opaco é xenomórfico, está 
concentrado em trilhas paralelas à estratificação. Zircão ocorre em grãos anedrais. A secção 
delgada apresenta muito vazios devido ao grau de alteração da amostra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Litarenito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
09/08/18 
 
Fotomicrografias 
 
 
 
 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-321 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza arroxeada, mostra textura granular fina a grossa e estrutura estratificada. 
Constitui-se macroscopicamente de quartzo, fragmentos de rochas e Sericita. 
 
Mineralogia / Composição 
Quartzo-58% 
Fragmentos de rochas-35% 
Sericita-05% 
Opaco-02% 
Zircão-tr 
Biotita-tr 

 
Observações 
  Arenito lítico, mal selecionado, fino a grosso com estratos micro conglomeráticos. Constitui-se 
essencialmente de quartzo e fragmentos de rochas. O quartzo ocorre em grãos e grânulos de 
até 3,0mm, sub arredondados a angulosos. Fragmentos de rochas de até 5,0mm de tamanho, 
ocorrem sub arredondados a angulosos e são constituídos essencialmente por quartzo, 
material quartzo feldspático fino, micropoiquilítico, tufos cineríticos com material vítreo 
parcialmente devitrificado (púmices e shards) e sílica micro a criptocristalina. Sericita forma 
agregados de palhetas intersticiais ao quartzo ou substitui parcialmente alguns dos fragmentos 
de rochas quartzo feldspáticas. Opaco ocorre em cristais xenomórficos ou em agregados micro 
cristalinos associados aos fragmentos. Biotita é rara. Zircão ocorre sub euedral.   
 
 
 
 
 
 
 
Rocha 
 Litarenito micro conglomerático 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
09/08/18 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fotomicrografias:02 

 
 

 
 

 



 
ANÁLISE PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Juruena Teles Pires CENTRO de CUSTO: 4322 
AMOSTRA: CA-329 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 Rocha cinza com manchas rosadas, verdes a pretas, mostra textura 
granonematolepidoblástica média a grossa e estrutura foliada. Constitui-se macroscopicamente 
de feldspatos, quartzo, biotita, hornblenda e magnetita. 
 
Mineralogia / Composição 
Plagioclásio-36% 
Kfeldspato-25% 
Quartzo-18% 
Hornblenda-05% 
Biotita-05% 
Clorita-01% 
Epidoto-03% 
Sericita-02% 
Carbonato-tr 
Opaco-03% 
Titanita-02% 
Allanita-tr 
Apatita-tr 
Zircão-tr 

 
Observações 
  Rocha de composição granodiorítica, deformada, mostra textura granonematolepidoblástica 
média a grossa e estrutura foliada. Constitui-se dominantemente de plagioclásio, kfeldspato, 
quartzo, com hornblenda e biotita subordinadas. O plagioclásio ocorre prismático tabular, sub 
idiomórfico a xenomórfico, está geminado segundo as leis da albita, albita carlsbad, albita 
periclínio, zonado, parcialmente saussuritizado e coberto por uma mistura de palhetas de 
sericita, epidoto micro granular e algum carbonato. O kfeldspato é tabular, xenomórfico, 
pertítico, mostra as geminações carlsbad e polissintética cruzada. O quartzo forma mosaicos 
de cristais xenomórficos, imbricados entre si, com extinção ondulante, intersticiais aos 
feldspatos. Minerais máficos, hornblenda verde, prismático tabular, biotita verde, em agregados 
lamelares, opaco/magnetita e titanita formam aglomerados estirados. A biotita está 
parcialmente cloritizada. Clorita, sericita, epidoto e carbonato são produtos de alteração 
hidrotermal. O epidoto ocorre ainda associado aos minerais máficos e manteando allanita.  
Opaco em cristais xenomórficos a idiomórficos, titanita e allanita xenomórficas, apatita em 
prismas ou em secções basais hexagonais e zircão euédrico a anédrico, zonado são os 
minerais acessórios presentes.  
 
 
Rocha 
 Meta biotita-hornblenda granodiorito 
 
Unidade Litoestratigráfica 
. 
 
Petrógrafo(a) 
MAC                              
 
Data 
09/08/18 



 
 
Fotomicrografias:02 
 

 

 
 



 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL-14  foto No. LABORATÓRIO: GJC 486 
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-rosada, granulação média, textura grano-lepidoblástica, composta 
por agregado granoblástico quartzo-feldspático, envoltos por lamelas de biotita e sillimanita. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 40 
Feldspato potássico- 23 
Plagioclásio- 22 
Biotita- 8 
Sillimanita- 5 
Granada- 1 
Opacos- 1 
Espinélio (hercinita?)- tr 
 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granolepidoblástica com contato edentado entre as fases minerais quartzo-
feldspáticas, exibindo também aglomerados alongados de agulhas de sillimanita, associada a 
lamelas de biotita avermelhada de alta temperatura. Por vezes, observa-se intercrescimento 
simplectítico entre sillimanita+biotita. Os cristais de K-feldspato e plagioclásio ocorrem em 
contato interlobado e edentado e por vezes com recristalização de subgrãos nas bordas dos 
mesmos. Os opacos (magnetita?) se distribuem juntamente com a sillimanita. Feldspato 
potássico com micropertitas e intercrescimento mirmequítico raro. A granada ocorre em 
pequenos grãos dispersos pela rocha. 
A paragênese com sillimanita+biotita titanífera+espinélio é indicativa de fácies granulito. 
 
 
 
Rocha 
Granada-sillimanita-biotita paragnaisse (kinzigito) 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde (Unidade Bacaeri-Mogno) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL-16     foto – fazer nova lamina No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de granulação média, coloração rosada, textura granoblástica com nódulos/agregados 
de sillimanita e quartzo. 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo- 41 
Feldspato potássico- 38 
Plagioclásio- 10 
Sillimanita- 6 
Muscovita- 3 
Biotita- 1 
Granada- 1 
Opacos- tr 
 

 

  
 
Observações 
Rocha de textura granoblástica inequigranular onde se observa contato interlobado entre os 
cristais de K-feldspato e quartzo, ambos com bordas subgranuladas e recuperadas. 
Agregados de agulhas de sillimanita ocorrem numa porção da lâmina associados com cristais 
de quartzo e cordierita?  A granada ocorre de forma globular, esparsa pela lâmina. Biotita 
ocorre como raras lamelas substituída por muscovita e esta parece estar em desequilíbrio, 
sendo substituída por sillimanita. 
As bordas cominuidas de feldspatos indicam que a rocha sofreu deformação e recristalização. 
A paragênese com quartzo_ K-feldspato+ plagio+sillimanita + granada é indicativa de fácies 
anfibolito superior a granulito. 
 
 
Rocha 
Granada-sillimanita paragnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde ( Unidade Bacari-Mogno) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL18C foto e microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Rocha de coloração cinza-escuro, granulação fina, textura granoblástica, com incipiente 
alinhamento de minerais máficos. Rocha com alta densidade. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio- 50 
Clinopiroxênio- 30 
Ortopiroxênio- 15 
Hornblenda- 3 
Opacos-2 
Feldspato potássico- tr 
Quartzo- tr 

 

  
 
Observações 
Textura granoblástica definida pelo arranjo a 120º dos cristais de plagioclásio. Alguns cristais 
de plagioclásio exibem planos de maclas descontínuos em cunha e, por vezes, dobrados. A 
hornblenda é verde-acastanhada e está em equilíbrio com os piroxênios. Estes, são cristais 
poiquiloblásticos e englobam os cristais de plagioclásio. O contato retilíneo entre os cristais de 
plagioclásio e piroxênio sugerem equilíbrio metamórfico. A hornblenda ocorre geralmente 
associada aos opacos sugerindo origem a partir deles.  
A paragênese com plágio+ortopiroxênio+clininopiroxênio+anfibólio é indicativa de fácies 
granulito. 
 
 
Rocha 
Granulito máfico 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Nova Monte Verde ( Unidade Vila Progresso) 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
   
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA:TL 58  foto-microssonda No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio - 30 
Clinopiroxênio - 37 

 

Ortopiroxênio - 11  
Hornblenda -18  
Quartzo – 3 
Opacos - 1 

 

 
Observações 
     Rocha de textura granoblástica definida pelo contato reto a 120° dos cristais de plagioclásio 
e piroxênios. Apresenta um incipiente bandamento definido por bandas milimétricas em que 
predominam os cristais de hornblenda de pleocroísmo verde-acastanhado e bandas onde 
predominam os plagioclásios. Numa porção de rocha aparece um agregado de quartzo 
recristalizado podendo ter sido originado por segregação metamórfica. Alguns cristais de 
plagioclásio exibem planos de maclas acunhados, não atravessando todo o cristal, em função 
da deformação em estágio sub-solidus. Por vezes, ocorre intercrescimento de opacos 
(magnetita) e clinopiroxênio. 
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Granulito máfico 
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Complexo Nova Monte Verde 
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Gilmar                           março-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: JURUENA-TELES PIRES CENTRO de CUSTO: 4322.650  
 
AMOSTRA: TL 59  foto (mineral alto rel. MEV) No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
 
 
Mineralogia / Composição  

Quartzo - 32 
k-feldspato - 22 

 

Plagioclásio - 16  
Biotita - 16  
Sillimanita – 12 
Granada-2 
Opacos tr 
Zircão - tr 

 

 
Observações 
     Rocha bandada onde observa-se bandas máficas a base de biotita+sillimanita+granada, 
que constituem o melanossoma, bandas leucocráticas a base de quartzo+k-
feldspato+plagioclásio (leucossoma) e bandas a base de plagioclásio+quartzo+k-
feldspato+biotita  (mesossoma). Textura granolepidoblástica definida pelo arranjo a 120º dos 
constituintes quartzo-feldspático e lepidoblástica pelo arranjo alongado da biotita. A sillimanita é 
prismática, por vezes ocorre em cristais dobrados contornando os feldspatos. Alguns cristais de 
relevo pouco mais alto podem ser de cordierita. Metamorfismo de fácies anfibolito 
superior/granulito. 
 
 
 
Rocha 
granada-sillimanita-biotita paragnaisse 
 
Unidade Litoestratigráfica 
 Complexo N. Monte Verde 
 
Petrógrafo 
Gilmar                           março-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANÁLISE  PETROGRÁFICA             

 
PROJETO: Metalogenia PJATP CENTRO de CUSTO: 4322 
 
AMOSTRA:4322-KE-1126 No. LABORATÓRIO:  
 
Características Mesoscópicas 
Cor salmão claro, com pontos pretos. A estrutura é levemente foliada, textura granular 
hipidiomórfica. Inequigranular média a grossa em algumas porções. É um leucogranito com 
índice de cor M’= 1-2%. 
 
Mineralogia / Composição  

Plagioclásio (25%) - Cristais de até 2,0 mm, anédricos a subédricos, alterados para sericita 
preferencialmente em seus planos de geminação polissintética. 
Quartzo (23%) – Cristais de até 2,0 mm, anédricos, com leve extinção ondulante, contudo 
não possuem recristalização em suas bordas. 
Microclínio (25%) – Cristais de até 2,5 mm, não alterados, possuem geminação em grade 
característica e muitos são intersticiais. Há algumas porções em que há aglomerados de 
microclínio mais fino, formando agregados com plagioclásio alterado. 
Biotita 1 (1%) – Trata-se dos cristais de biotita na matriz da rocha. Possui pleocroísmo de 
marrom avermelhado a bege claro. Ocorre como finos cristais e atinge no máximo 0,5 mm. 
Ocorre associado com muscovita, provavelmente sendo alterado e gerando a muscovita. 
Biotita 2 (TR) – Ocorre decorrente da alteração dos cristais de granada. Ocorre como 
cristais subédricos de até 1,2 mm, nas bordas alteradas da granada. O pleocroísmo varia 
de verde claro a castanho claro. Nos planos de clivagem é possível observar biotita de cor 
marrom. Está associada com cristais de muscovita. 
Muscovita (TR) – Provável fase secundária de alteração da biotita. Ocorre com a biotita 
marrom mais escura e também como sericita, alterando os cristais de plagioclásio. 
Granada (1%) – Ocorre como microfenocristais de até 0,5 cm, subarredondados, 
euédricos, com alguma leve alteração nas bordas para biotita. Possui inclusões de quartzo 
arredondado. 
Zircão (TR) – Fase acessória. 

 
Observações 
Rocha granítica, levemente orientada, com poucos minerais máficos. Trata-se do leucogranito 
com granada presente na região do Complexo Bacaeri-Mogno. A alteração do plagioclásio 
pode ser devido a fluidos presentes no mesmo líquido e não fluidos posteriores. É aconselhável 
fazer a química dessas granadas e comparar com as granadas do diatexito no CBM, para 
confirmar se é uma fase peritética dos diatexitos e pode tê-los como protólito. 
 
Rocha 
Leucogranito com granada 
 
Unidade Litoestratigráfica 
Complexo Bacaeri-Mogno 
 
 
Petrógrafo 
Leonardo Brenguere       Dez/2015 
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