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A ocorrência de barita estudada situa-se na janela estrutural de Gouveia, onde afloram rochas 
do Complexo Basal. Predominam na área granitos e gnaisses migmatíticos do Complexo 
Gouveia (~2,84 Ga), que sofreram anatexia ao final do evento tectônico-magmático 
Transamazônico com geração de granitóides peraluminosos. O complexo é cortado por um 
corpo da Suíte Gouveana (1,95 Ga), com cerca de 1 km de comprimento por 0,5 km de largura, 
constituído por quartzo-sienitos, sienitos, monzonitos e lamprófiros. Na borda deste corpo, 
espacialmente a ele associado, mas com idade (1,16 Ga) distintamente mais jovem, ocorre um 
corpo de traqui-andesito porfirítico rico em K. Os posicionamentos da Suíte Gouveana e do 
traqui-andesito são relacionados a uma zona de cisalhamento adjacente. A mineralização de 
barita ocorre nesta zona de cisalhamento. No setor estudado neste trabalho, a zona de 
cisalhamento milonitiza um álcali-granito na porção SSE e, na porção NNW, um traqui-
andesito. Os milonitos possuem foliação milonítica de caráter anastomosado N15W com 
mergulho modal anômalo de 80-60° e lineação de estiramento com caimento de 60-75° 
downdip. Microestruturas como microdobras assimétricas em bandas quartzosas, trama de 
quartzo obliqua e foliação S/C marcam vergência de topo para WSW, caracterizando uma 
cinemática reversa. A direção geral da zona de cisalhamento é N15W, o segmento 
mineralizado em barita ocorre numa inflexão para a direção NS. A zona de cisalhamento ocupa 
uma faixa com 30 a 80 m de largura, onde abundantes veios de quartzo (com hematita 
frequente) condicionaram a formação de uma encosta que corresponde aproximadamente à 
zona. A estrutura filoneana ocorre na capa de uma zona rica em veios de quartzo, situando-se 
precisamente no limite superior da encosta. É concordante com a foliação da zona de 
cisalhamento. Pode ser seguida continuamente por uma extensão de 300 m, ao longo dos 
quais ocorrem mais de uma dezena de afloramentos do filão e abundantes blocos e matacões 
de barita. A encaixante é o álcali granito milonitizado. No extremo norte da estrutura, a 
encaixante deve ser o traqui-andesito milonitizado, mas o contato encaixante/filão não foi 
observado diretamente. Em alguns afloramentos, a caixa filoneana está quase que 
integralmente exposta. A zonação é assimétrica, cavalos de milonito e de quartzo associado ao 
cisalhamento são frequentes. O preenchimento iniciou com quartzo translúcido (contrastante 
com o leitoso associado ao cisalhamento) em bandas e veios de espessuras decimétricas. A 
barita precoce é sacaroidal, misturada com quartzo, forma bandas e veios de até 50 cm. 
Seguiu-se a formação de aglomerados de cristais de barita (branca a rosa, 2 a 7 cm), sem 
orientação, sem deformação, constituindo bandas de barita pura, comumente com 2 m de 
espessura. As dimensões e teores na superfície, compatíveis com um depósito econômico, 
recomendam fortemente a execução de sondagens. A proximidade do traqui-andesito sugere 
uma relação genética da barita com magmatismo alcalino. Entretanto, o metamorfismo e 
deformação observados no traqui-andesito, mas ausentes na barita, exigem que outras 
hipóteses também sejam investigadas através dos estudos geoquímicos, isotópicos (δ34S e 
δ18O) e de inclusões fluidas em andamento. 
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