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RESUMO: O Grupo Vazante é constituído por sucessões de rochas pelítico- carbonaticas. É 
dividido em sete formações, da base para o topo: Fm. Santo Antônio do Bonito, Fm. Rocinha, Fm. 
Lagamar, Fm. Serra do Garrote, Fm. Poço Verde – Mb. Morro do Pinheiro inferior, Morro do 
Pinheiro superior, Pamplona inferior, Pamplona médio – Fm. Morro do Calcário e Fm. Serra da 
Lapa. O presente trabalho visa investigar a composição química e mineralógica das rochas 
carbonáticas da Fm. Serra do Poço Verde – Membro Pamplona Médio, unidade a qual estão 
inseridas as principais cavernas da região de Vazante-MG, e suas alterações devido a processos 
de carstificação epigênica ou hipogênica. Além da compreensão das interações dos fluidos com a 
rocha e suas implicações na porosidade.Estas rochas foram analisadas com microscópio 
petrográfico e microscópico eletrônico de varredura (MEV), utilizando os métodos de elétron 
secundário (SE), elétrons retro espalhados (BSE) e espectrometria de energia dispersiva (EDS). 
Com base nas análises petrográficas observou-se diversos estágios de preenchimento de fraturas 
e de alterações devido a interação fluido - rocha. As fraturas estão preenchidas por cristais de 
dolomita, calcita e quartzo cristalizados em diferentes pulsos de injeção de fluidos e 
preenchimento, em sua maioria com crescimento sintaxial. Observa-se dolomita em cela (dog-
tooth) ou em bloco, e quartzo com crescimento perpendicular a direção de abertura das juntas. 
São observados também cavidades de dissolução por vezes preenchidas e pseudomorfos de 
halita.Os resultados do MEV onde foram observadas as morfologias dos cristais, foram 
concentradas em limites de veios preenchidos, onde se observou uma sutil mudança no relevo 
dos cristais. As análises de EDS, onde foi possível obter dados sobre a composição química 
pontual, mostraram concordância com a mineralogia descrita na petrografia, além da constatação 
de elementos em valores de óxidos mais incomuns como F2O, Cr2O3, ZnO, TiO2 e MoO3. 
É possível distinguir diversos pulsos de preenchimento das fraturas e substituição mineral por 
meio das propriedades óticas e físicas observadas em microscópio e no MEV. As análises 
pontuais geoquímicas estão de acordo com a mineralogia observada na microscopia ótica. São 
identificados cristais de dolomita, quartzo e calcita, sendo que a rocha-matriz se encontra 
dolomitizada. O flúor ocorre possivelmente devido as dolomitas em cela (dog-tooth), que 
costumam ter aparência turva e estratificada devido à presença desse elemento.  
As empresas Repsol Sinopec Brasil e Petrobras incentivaram o desenvolvimento deste trabalho. 
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