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RESUMO: As rochas carbonáticas Neoproterozóicas do Grupo Vazante abrigam importantes 
mineralizações hipogênicas associadas a zinco não-sulfetado, ocorrendo relacionadas a Zona 
de Cisalhamento Vazante e as zonas de carstificação. Análises em testemunhos de sondagem 
e em cavernas da região indicam a formação de um carste bem desenvolvido em profundidade, 
mostrando evidências de paisagens cársticas soterradas, como pináculos, fendas não 
preenchidas e superfícies de dissolução relacionadas aos eventos de percolação de fluídos 
hipogênicos. Nesse sentido, o estudo de inclusões fluidas permitirá caracterizar a composição 
dessas fases fluidas e as condições mínimas sob as quais esses processos de carstificação se 
desenvolveram.O estudo petrográfico convencional e de microtermometria das inclusões 
fluidas foram realizados em laboratórios do Instituto de Geociências da Universidade de 
Brasília.  Para a microtermometria foi utilizado platina de resfriamento/aquecimento do tipo 
LINKAM, modelo THMSG600, adaptada ao microscópio OlympusBX51. O equipamento foi 
calibrado utilizando-se inclusões fluidas sintéticas aquocarbônicas e aquosas, com acurácia de 
medidas variando de ±0,2°C para resfriamento até -120°C e ±2°C para aquecimento até 420°C, 
e taxas de velocidade em torno de 1°C/min. A análise de microtermometria foi realizada em 
cerca de 60 inclusões fluídas, porém, devido ao tamanho reduzido (abaixo de 100 μm), em 
apenas cerca de 15 foi possível observar as temperaturas do ponto eutético (Te), de fusão do 
gelo (Tfg) e de homogeneização (Th). A partir desses valores foi possível calcular a salinidade 
desses fluidos.Três tipos de inclusões fluídas foram identificados, classificadas de acordo com 
suas características de orientação, forma e razão de volume de liquido/ volume de líquido + 
vapor (F): Tipo 1A é caracterizada por IF primárias, monofásica aquosa de sistema H2O – NaCl 
e incolores. Tipo 1B é constituído por IF primárias, bifásicas com F entre 0,9 e 0,75, 
normalmente incolores podendo mostrar tonalidades avermelhadas muito tênues. Tipo 2 é 
qualificado por IF secundárias e pseudosecundárias, tamanho de 1µm em média, bifásica de 
sistema H2O – NaCl e F entre 0,9 e 0,6.A Te varia de -21,8 a -19,69 ºC com concentração 
principal no intervalo entre 21,23 e 20,46 ºC. Enquanto que a Tfg varia de -1,6 a -0,6 %, 
mostrando também baixa salinidade (entre 2,96 e 0,9 % equiv. NaCl). A temperatura de 
homogeneização reflete na temperatura máxima alcançada pelo fluído durante a cristalização 
dos minerais, logo para as inclusões fluídas avaliadas os valores encontrados variam de 147 a 
152 °C.Os dados nesse estudo permitem concluir que o sistema fluído é essencialmente 
aquoso, com inclusões monofásicas e bifásicas, apresentando baixa salinidade (1 – 3% NaCl 
equivalente em peso) e a temperatura mínima de aprisionamento torno de 150°C, indicando 
condições hipogênicas para a cristalização dos veios de quartzo. 
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