Geologia e Petrografia dos pórfiros graníticos com topázio do morro
Bom Futuro, mina Bom Futuro, Rondônia.
Matheus Ramos Ciotta, Washington Barbosa Leite Junior, Jorge Silva Bettencourt, Vanderlei Farias,
Campus Rio Claro, Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), Geologia,
matheus_ciotta@hotmail.com.
Palavras Chave: mina Bom Futuro, topázio leucogranito, topázio leucoriólito

Introdução
Topázio granitos são rochas ácidas ultrafracionadas,
frequentemente associadas no espaço e tempo a
depósitos primários de metais raros, e pouco
frequentes no registro geológico. Na mina Bom
Futuro essas rochas afloram ao longo de dois
morros contíguos denominados Palanqueta (ao
Norte) e Bom Futuro (ao Sul), sendo o último o local
de maior concentração de lavras mecanizadas para
extração de cassiterita e de foco da atual pesquisa.
No morro Bom Futuro são observadas duas fases
principais de colocação dos magmas graníticos,
identificadas por topázio leucoriólitos pórfiros e
topázio leucogranitos pórfiros.

Objetivos
Apresentar os aspectos geológicos dos pórfiros
graníticos com topázio da mina Bom Futuro, em
relação as formas de alojamento, relações de
contato e estruturas internas. Caracterizar
petrograficamente esses pórfiros graníticos, no que
se refere aos aspectos texturais e à mineralogia
associada.

Material e Métodos
Para as concepções a respeito da geologia foram
realizadas pesquisas bibliográficas sobre topázio
granitos associados a granitos tipo – A e intraplaca,
reconhecimento do morro Bom Futuro e da
disposição dos corpos graníticos no mesmo,
descrição das relações observadas em campo e
comparação à bibliografia previamente consultada.
As análises petrográficas tiveram como objeto de
estudo 41 amostras para macroscopia e 29 lâminas
delgadas para microscopia, com utilização de
microscópios petrográficos de luz transmitida dos
laboratórios de Microscopia do Departamento de
Petrologia e Metalogenia do IGCE-UNESP.

brechas (tanto no endocontato como no exocontato)
e nestas, o riólito exibe feições fluidais,
contrastantes com a predominante estrutura maciça.
Os topázio leucogranitos afloram sob forma de
diques radiais e anelares, delimitados por contatos
abruptos e brechas marginais. São observadas
apófises nas encaixantes e, em alguns locais, o
contato com as encaixantes é delimitado por uma
superfície
pegmatítica
caracterizada
como
stockscheider. As relações de colocação entre os
corpos riolíticos e graníticos é predominantemente
concordante a subconcordante, entretanto, há
registros nos quais os diques de granito recortam os
corpos de riólito. A petrografia apontou variedades
de coloração rósea e cinza, estruturas maciças ou
fluidais, textura porfirítica a inequigranular e
mineralogia essencial dada por albita, quartzo,
microclínio pertítico e topázio, podendo conter
fluorita, micas litiníferas e sulfetos. Nos topázio
leucoriólitos, a matriz é muito fina com fenocristais
de 0,5 a 3,0 mm, enquanto nos topázio
leucogranitos a granulometria dos fenocristais varia
de 1,0 a 5,0 mm imersos em matriz fina a média.

Conclusões
A mineralogia associada à disposição espacial e às
condições necessária para a gênese dessas rochas
infere que são co-genéticas, produtos de diferentes
intervalos de ascensão do magma de uma mesma
câmara em profundidade. Os topázio leucogranitos
são certamente mais jovens e mais diferenciados,
visto que cortam os diques de topázio leucoriólito.
As variedades mineralógicas encontradas dentro de
um mesmo corpo sugerem uma intensa atividade
hidrotermal tardia que afetou as demais litologias do
morro Bom Futuro. Mais interpretações geológicas a
respeito dessas rochas poderão ser desenvolvidas
com a utilização de métodos de análise química e
comparação global.
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