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INTRODUÇÃO 
Depósitos sulfetados de Ni-Cu-(PGE) têm origem 
magmática e são formados, comumente, em intrusões 
acamadadas, pela segregação e concentração de 
líquidos imiscíveis de sulfetos, a partir de magmas de 
composição máfica a ultramáfica (Naldrett, 2004). No 
Brasil, as intrusões acamadadas estão presentes em 
grande parte de seu território, desde os grandes corpos 
deformados e metamorfizados, como Niquelândia 
(Ferreira Filho et al., 2010; Correia et al., 2012), aos 
pequenos corpos acamadados, como Americano do 
Brasil (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011).  
O complexo máfico-ultramáfico de Americano do Brasil 
tem idade estimada em 626 ± 8 Ma (Laux et al., 2004) e 
sua origem é associada a regimes orogênicos sin-
tectônicos (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011), 
onde hospeda mineralizações sulfetadas, disseminadas 
a maciças, de Ni e Cu. Em 2012, a Votorantim Metais 
Ltda. interceptou uma porção maciça do corpo de 
minério S1, ainda não descrita, constituída por 
estruturas circulares concêntricas, caracterizadas por 
um núcleo de pirita (FeS2) circundado por calcopirita 
(CuFeS2), que se encontram imersas em pirrotita (Fe1-

xS). A caracterização mineralógica dessas estruturas e 
as relações texturais entre as fases sulfetadas e 
silicáticas, até então inédita, é uma importante fonte 
de informações acerca dos processos de imiscibilidade 
de líquidos magmáticos e do fracionamento dos 
elementos Ni-Cu-PGE em intrusões acamadadas. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO 
A área de estudo do presente trabalho está inserida na 
Província  Tocantins (Almeida, 1977; Almeida et al., 
1981), mais precisamente no Arco Magmático de 
Goiás, originado durante o desenvolvimento da Faixa 
Brasília (Pimentel et al., 2000; Pimentel, 2016) (Fig.1). 
Essa região é caracterizada por um conjunto de 

intrusões acamadadas sin-orogênicas de idades 
relacionadas, sendo Americano do Brasil associado ao 
segundo episódio de magmatismo (660-600 Ma) 
referente ao final do Ciclo Brasiliano/Pan-Africano, 
durante o Neoproterozóico (Laux et al., 2004). 
O complexo de Americano do Brasil é um pequeno 
corpo de direção EW, de 12 km de comprimento por 3 
km de largura, separado dos gnaisses encaixantes por 
zonas de cisalhamento. A sequência de cristalização 
(Ol+Chr≥Ol+Opx+Chr≥Cpx+Opx≥Opx+Pl+Cpx≥Opx+Pl+C
px+Ilm+Mag), a partir de um magma parental toleítico 
com alto teor de MgO, e a separação das fases 
precocemente formadas, originaram uma sucessão de 
cumulados que formam as Sequências Norte e Sul, 
separadas pela Falha Salgado de direção EW (Mota-e-
Silva et al., 2011). Os três corpos de minério de Ni-Cu 
sulfetado, com reserva total em torno de 3.1 Mt e 
teores médios, em peso, de 1.12% de Ni e 1.02% de Cu, 
estão alojados em três níveis distintos: (i) Corpo S2, de 
sulfeto semi-maciço a maciço; (ii) Corpo S1, de sulfeto 
disseminado, com porções maciças; e (iii) Corpo G2, de 
sulfetos com textura em rede (net-textured). Os corpos 
de minério S2 e G2 possuem porções enriquecidas em 
Cu-Pt-Pd, enquanto que o corpo S1, a qual hospeda o 
minério maciço interceptado deste estudo, é depletado 
em Pt-Pd (Nilson, 1981; Mota-e-Silva et al., 2011). 
 
MINERALOGIA 
Descrições mineralógicas e texturais, a partir de 
microscopia de luz transmitida e refletida, foram 
utilizadas como base para imageamento, por meio de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS), 
realizado no Laboratório de Geocronologia do Instituto 
de Geociências da Universidade de Brasília (IG/UnB). 
A assembleia óxido-sulfetada do minério maciço 
consiste, essencialmente, na associação de pirrotita-
pentlandita-calcopirita-pirita-(±magnetita). Os minerais 
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Figura 1 – O complexo máfico-ultramáfico acamadado de Americano do Brasil localiza-se a leste do município homônimo, no estado 
de Goiás. O corpo principal, pouco deformado, é separado a norte e a sul por contato tectônico das encaixantes, metamorfizadas na 
fácies anfibolito, e comumente mantêm feições ígneas bem preservadas. Modificado de Mota-e-Silva et al. (2011). 

 
silicáticos ocorrem em baixas quantidades nas formas 
de grãos isolados de origem primária; fragmentos de 
rocha engolfados, provindos das encaixantes, ou como 
produtos secundários de processos de alteração. 
A pirrotita é o sulfeto mais abundante, perfazendo 65-
70% da assembleia mineral. Há predominância de 
cristais anedrais (0.2-1.3cm), a qual hospedam os 
outros sulfetos e a maior parte dos minerais silicáticos. 
A pentlandita ocorre, predominantemente, na forma 
intersticial (0.1-1.4mm) separando os grãos de 
pirrotita; em menores proporções formam vênulas de 
até 1.2 mm de espessura as quais cortam os grãos de 
pirrotita e podem ser substituídas parcialmente por 
calcopirita. Exsoluções de pentlandita são comuns no 
interior e nas descontinuidades da pirrotita, como 
fraturas e bordas, nas formas de faixas estreitas ou 
lamelas orientadas (até 50 µm), esta última forma uma 
textura “em chamas”, paralelas à partição {0001} da 
pirrotita (Kelly e Vaughan, 1983).     
A pirita ocorre como cristais euhedrais a subhedrais 
(2.0cm-0.2mm) imersos em uma matriz de calcopirita, 

esta última associada à pirrotita, formando estruturas 
circulares concêntricas (Fig.2-A,B). Localmente, pode 
apresentar maior nucleação de cristais euhedrais de 
granulação média a grossa. A calcopirita ocorre na 
forma de agregados anedrais (0.2mm-1.1cm), que 
geram texturas de engolfamento nas bordas de cristais 
de pirita, sugerindo interação entre ambas. Ademais, a 
calcopirita preenche microfraturas, de espessuras 
variando de 0.4 a 1.5 mm, ao longo da pirita, 
geralmente formando microinclusões associadas à 
magnetita, carbonato e a fases silicáticas. Outras 
microinclusões de pirrotita e pentlandita na pirita 
indicam equilíbrio entre as fases. 
A magnetita é o principal óxido e ocorre como cristais 
euhedrais (0.3-0.5mm), inclusos na pirrotita, calcopirita 
e pirita. Fluidos redutores de alta temperatura alteram 
a pirita, às vezes possibilitando sua substituição por 
carbonato (Fig.2-C), e os anfibólios, causando 
assimilação de ferro e formando uma segunda geração 
tardia de magnetita. Esta última é caracterizada por: (i) 
cristais euhedrais disseminados  
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em uma massa de carbonato e quartzo associado, 
formando vênulas de até 5 mm; (ii) pseudomorfos de 
anfibólios (Fig.2-D) de hábito alongado, a qual 
compõem vênulas de até 0.5 mm. Ambas vênulas são 
tardi-magmáticas e cortam toda a assembleia mineral; 
e (iii) agregados granulares anedrais a subhedrais 
formando uma borda de reação nos silicatos. 
Os minerais silicáticos são, essencialmente, 
hornblendas (0.1-4.0 mm) e plagioclásio engolfados 
(0.1-0.3 mm). As hornblendas são caracterizadas por 
uma tendência entre magnésio-hornblenda e 
tschermaquita; mais raramente, esses anfibólios 
podem apresentar alteração para biotita nas 
descontinuidades. Intercrescimento de quartzo 
anedral nas bordas de hornblendas (Fig.2-E) ocorrem 
devido a processos de imiscibilidade do líquido 
magmático. A textura simplectítica, a qual ocorre um 
intercrescimento de quartzo vermiforme em grãos 
finos de biotita, ocorre pontualmente, indicando 
cristalização em baixas temperaturas. Vênulas tardi-
magmáticas, de até 8 mm, compostas por anfibólios 
de hábito fibroso e orientados a uma direção    
preferencial de percolação de fluidos, apresentam 

raras texturas de exsolução de ilmenita-hematita-
ilmenita, indicando cristalização a altas temperaturas. 
Cristais engolfados de plagioclásio ocorrem dispersos 
no sulfeto e caracterizam-se como massas com 
diferentes graus de alteração devido a atuação dos 
processos de saussuritização. Este último é 
responsável por formar minerais do grupo do 
epidoto, calcita e, às vezes, clorita. Uma textura 
comum é caracterizada por “gotículas”, compostas de 
hornblenda zonadas em contato com plagioclásio 
saussuritizado e limitados por uma borda de 
magnetita granular, hospedadas na calcopirita (Fig.3). 
Uma interpretação seria de que a hornblenda em 
contato ao plagioclásio pode ter interagido com 
fluidos redutores, a qual perderia o ferro de sua 
composição e formado as bordas de magnetita. 
 
QUÍMICA MINERAL  
Análises químicas pontuais quantitativas de elementos 
maiores em sulfetos e teluretos (Tab.1),  foram 
realizados por Microssonda Eletrônica, no laboratório 
homônimo,  pertencente ao Instituto de Geociências 
da Universidade de Brasília (IG/UnB). 

 

 
Figura 3 – A) Amostra do minério maciço do corpo S1, apresentando estruturas circulares concêntricas de pirita, calcopirita e 
pirrotita, além de fragmentos de hornblendito isotrópico provindos da encaixante; B) Fotomicrografia em luz refletida. A pirita 
euhedral, hospedada em uma massa de calcopirita, de granulação fina é corroída por magnetita; C) Fotomicrografia em luz refletida. 
Pirita sendo alterada por carbonato, hospedado em plagioclásio. Notar cristal cúbico de magnetita parcialmente fraturado; D) 
Imagem de MEV-EDS. Hornblenda sendo substituído por magnetita, devido à perca de ferro em condições redutoras, e, 
consequentemente, pseudomorfizando-a. Notar a borda formada composta de magnetita nos limites do cristal de hornblenda; E) 
Imagem de MEV-EDS. Comum feição presente nos cristais de hornblenda, dispersos em pirrotita, a qual há imiscibilidade de fases, 
gerando bordas constituídas de quartzo. Notar texturas em chamas de pentlandita perpendiculares às fraturas na pirrotita. As 
abreviaturas utilizadas seguem as recomendações de Whitney e Evans (2010): carb – carbonato; ccp – calcopirita; hbl – hornblenda; 
mag – magnetita; pl – plagioclásio; pn – pentlandita; po – pirrotita; py – pirita; qtz – quartzo.  
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Figura 3 – Imagem de MEV-EDDS. Fragmentos engolfados da 
encaixante, compostos por hornblenda zonada e plagioclásio 
saussuritizado, formam uma textura com bordas de 
magnetita, além de corrosão causada nos cristais de pirita.  
 
A proporção metal/enxofre (M/S) da pirrotita 
encontra-se próximo a 1.54; os teores de Fe e S estão 
dentro do esperado e menores quantidades de Ni 
(0.57-0.90%) e Co (0.04-0.12%) são observadas na 
composição do mineral. As proporções de Ni/Fe e M/S 
para pentlandita são de 1.21 e 2, respectivamente; 
pequenos teores de Co (1.52-1.89%) são esperados 
como resposta às substituições entre Ni e Fe; valores 
de Pd (até 0.02%), Te (0.21-0.28%), Au (até 0.04%) e Ag 
(até 0.2%) ocorrem oclusos à estrutura da pentlandita. 
A calcopirita tem valores próximos aos esperados para 
Fe, Cu e S; sua proporção de M/S é de 1.88 e o teor de 
Pb (0.07-0.23%); sistematicamente, apresenta teores 
de Ag (até 0.04%). A pirita tem proporção de M/S de 
0.87 e menores teores de Co (0.09-0.80%), Ni (até 
0.13%) e Pd (até 0.01%).  
Valores maiores que o esperado de Se ocorrem na 
pirrotita (até 0.09%), pentlandita (até 0.06%) e 
calcopirita (0.08%); Mo e Pb ocorrem em maiores 
quantidades para pirrotita (0.01-0.14% e 0.09-0.15%), 
pentlandita (0.01-0.17% e 0.04-0.23%) e pirita (0.07-
0.12% e 0.13-0.21%), respectivamente. Quantidades 
traço de Pd e Pt foram encontradas, principalmente, 
nas formas de minerais de teluretos e bismutitos.  
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A porção maciça do corpo de minério S1 estudada é 
constituída por pirrotita-pentlandita-calcopirita-pirita-
(±magnetita). A relação entre a mineralogia e as 
feições texturais, a partir de descrições petrográficas e 
análises químicas, sugerem origem magmática primária  

Tabela 1 – Química mineral representativa dos principais 
sulfetos, e eventual telureto (Te), presentes na assembleia 
mineral do complexo, recalculados para 100% em peso. 

Mineral Po Pn Ccp Py Te 
Amostra AMB-3 AMB-01 AMB-03 AMB-03 AMB-03 

As 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Zn 0.000 0.073 0.001 0.072 0.000 
Se 0.016 0.007 0.057 0.006 0.000 
Cu 0.000 0.000 34.135 0.000 0.631 
S 39.392 33.672 34.731 53.046 1.267 
Pb 0.138 0.070 0.140 0.135 0.213 
Bi 0.025 0.001 0.000 0.000 4.467 
Cd 0.006 0.000 0.040 0.058 0.014 
Fe 59.458 28.975 30.833 45.728 1.261 
Co 0.120 1.731 0.031 0.803 0.000 
Ni 0.741 35.148 0.004 0.027 3.179 
Mo 0.076 0.037 0.016 0.116 0.000 
Au 0.000 0.023 0.000 0.000 2.048 
Ag 0.000 0.024 0.003 0.000 0.182 
Pt 0.000 0.000 0.000 0.000 29.370 
Pd 0.026 0.008 0.009 0.009 2.012 
Te 0.000 0.231 0.000 0.000 55.357 

 
dos sulfetos, sendo típicas dos processos de 
imiscibilidade de líquidos e segregação magmática 
(Naldrett, 2004). Nilson (1981) enfatiza que a 
cristalização dos sulfetos ocorreram a partir de um 
líquido imiscível sulfetado, após a segregação do 
magma silicático parental, e que coalesceram para a 
base da intrusão. O magma parental presente no corpo 
S1, caracterizado pelo alto teor de MgO e depletado 
em PGE, foi sugerido por Mota-e-Silva et al. (2011) 
como o último evento de segregação sulfetada. 
O primeiro mineral a cristalizar, em um líquido óxido-
sulfetado, foi a magnetita, na forma de cristais isolados 
euhedrais a subhedrais, inclusos na pirrotita, 
calcopirita e pirita. Relações de fase no sistema Fe-S-O 
(Naldrett, 1969; 2004) sugerem que em altas 
temperaturas (entre ca. 1150°C para liquidus e 1030°C 
para solidus) e fugacidade (fO2) a magnetita tende a 
cristalizar antes da pirrotita. Porém, isso não é verdade 
para a maioria dos depósitos naturais (Naldrett, 1969). 
Experimentos no sistema Cu-Fe-Ni-S demonstraram 
que, a altas temperaturas, o líquido sulfetado imiscível 
consiste em uma co-cristalização entre duas fases: (i) 
solução sólida monossulfetada (MSS) de pirrotita, com 
porções cupríferas e niquelíferas; e (ii) magnetita 
(Naldrett, 1969, 2004).  
As estruturas circulares concêntricas sugerem que a 
calcopirita se formou posteriormente à pirita, em 
temperaturas mais baixas (Kullerud et al., 1969). A 
pirita não é um mineral comum em associações 
magmáticas de composição máfica e sua origem 
denota processos secundários ou de contaminação da 
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crosta (Naldrett, 2004). De fato, Mota-e-Silva et al. 
(2011) sugere que o corpo de minério S1 é formado 
por assimilação parcial do pirita-gnaisse encaixante, no 
topo da Sequência Sul, a qual pode ter fornecido 
enxofre o suficiente para a pirita ser formada antes da 
pentlandita (Kullerud, 1970). Nesse caso, a pirita e a 
pentlandita não coexistem até que a temperatura 
diminua abaixo de 215°C (Craig, 1973).  
Durante a lenta sequência de resfriamento, a MSS não 
acomoda o Cu e o Ni em solução sólida. A expulsão do 
Cu como uma fase de alta temperatura da calcopirita, 
na forma de solução sólida intermediária (ISS), inicia 
quando a temperatura chega a 400-500°C. Nas 
temperaturas 400°-100°C, a calcopirita tende a 
coalescer em massas anedrais e a pentlandita tende a 
se tornar difusa e a recristalizar na forma de vênulas 
intersticiais aos grãos da MSS. Durante a contínua 
diminuição de temperatura abaixo de 200-100°C, as 
taxas de difusão do Ni diminuem e as últimas 
pentlanditas formadas exsolvem como finas chamas 
orientadas (Vaughan e Craig, 1994). 
A escassez de PGE somado a ausência de As em todas 
as análises químicas de sulfetos, sugerem que os 
mesmos foram cristalizados na forma de arsenetos. 
Essa ideia é concordante com a conclusão de Mota-e-
Silva et al. (2011) sobre o magma original depletado 
em PGE do corpo de minério S1. 
Posteriormente a fase de cristalização magmática 
primária, as presenças de fluidos de alta temperatura 
são marcadas pelas vênulas constituídas de carbonato 
e quartzo associados. O caráter redutor resulta na 
comum formação de magnetita. Isso é observado nas 
interações do fluido com os silicatos ferro-
magnesianos, que geram engolfamento e, por vezes, 
provocam uma borda de reação composta de 
magnetita. Paralelamente, vênulas compostas de 
anfibólio em alta temperatura cortam o minério e, 
comumente, são pseumorfizadas pela magnetita.  
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