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RESUMO: As mineralizações de prata e ouro da região de Lavras do Sul são originadas a 
partir de reações hidrotermais das rochas vulcânicas encaixantes, e pelo seu destaque regional 
foram exploradas por diversas empresas. A região estudada fica 12 km à leste do município de 
Lavras do Sul e compreende uma área de 8km2, constituída por rochas vulcânicas da 
Formação Hilário (580-591Ma) tendo-se nos arredores arenitos e conglomerados pertencentes 
ao Grupo Santa Bárbara (541-550 Ma) e rochas graníticas do Complexo Intrusivo Lavras do 
Sul (598-603 Ma). Objetiva-se com o estudo, caracterizar a mineralogia da rocha vulcânica e 
dos minerais de alteração, com o intuito de posteriormente interpretar as fases de cristalização 
do minério. Após os levantamentos prévios com auxílio de imagens de satélite, carta 
topográfica escala 1:50.000, se realizou o trabalho de campo com obtenção de  amostras e 
dados estruturais,  além do estudo de dois furos de sondagem da área. A partir das amostras 
descritas, foram confeccionadas e estudadas lâminas delgadas da rocha vulcânica. Estudos de 
química mineral no MEV, RX, e caso seja necessário na microssonda eletrônica além de 
isotópicos, serão feitos para cumprir os objetivos. Em escala de afloramento as rochas são 
melanocráticas, afaníticas e predominantemente maciças, porém, algumas apresentam textura 
porfirítica e localmente matriz traquítica. Em lâmina delgada, em geral são de textura porfirítica, 
com matriz fina traquítica a pilotaxítica, constituídas por fenocristais principalmente de 
plagioclásios euédricos e ripidiformes; piroxênios e anfibólios (principalmente enstatita e 
hornblenda) anédricos a subédricos; biotita subédrica, tabular. Tem-se também calcedônia, 
celadonita anédrica, amebóide assim como epidoto, clorita, hematita e pirita, disseminados em 
algumas amostras. As porções mais alteradas hidrotermalmente possuem principalmente 
vênulas e filmes de carbonato, que por vezes cortam filmes de calcedônia e/ou hematita. A 
densidade destas venulações varia com a profundidade, sendo mais intensa como stockwork 
nas rochas totalmente alteradas, que estão a 60 e 35 metros de profundidade, respectivamente 
para cada um dos dois furos estudados. Nestas porções alteradas, além da presença de pirita 
disseminada pela rocha; observam-se microestruturas de falhas, muitas vezes preenchidas por 
óxidos e brechação, indicando intensa movimentação do fluido durante a deposição dos 
minerais metálicos. A escala de afloramento, tem-se fraturas e estrias de orientação sinistral. 
Entende-se que houve hidratação intensa da rocha, facilitando alteração de minerais 
secundários como epidoto e clorita, sugerindo que nesta fase hidratada a mobilização dos 
metálicos como pirita pode ter sido facilitada. 
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