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RESUMO: O depósito de ouro da Mina Pilar está localizado na porção nordeste do Quadrilátero 
Ferrífero (QF), região sudeste do Cratón São Francisco, município de Santa Bárbara, Minas Gerais 
(Brasil). Encontra-se hospedado em rochas pertencentes ao Greenstone Belt Supergrupo Rio das 
Velhas (SGRV) de idade Arqueana (metavulcânicas de fundo oceânico e metassedimentares 
químicas e clásticas), em uma faixa com orientação NE-SW/ SE. Estas rochas mostram uma 
sequência estratigráfica invertida com as rochas mais antigas, representadas pelo Grupo Quebra 
Osso, sobrepostas aos litotipos do Grupo Nova Lima. No Quadrilatero Ferrifero a mineralizaçaõ de 
ouro encontra-se associada a corpos sulfetados, de forma maciça, bandada ou disseminada, 
tambem relacionado a veios de Qtz, Cb e sulfetos, em grande parte brechados. Cujas rochas 
hospedeiras são predominantemente as formações ferríferas bandadas.   
No deposito Pilar a mineralização aurífera apresenta-se de dois tipos. A principal associada à 
formação ferrífera, apresentando bandas intercaladas de Qtz+Cb, Chl+Stp e Mag+Sulfetos, e nos 
veios de Qtz e Cb associado aos sulfetos. Os sulfetos mais comuns são Po, Py, Ccp, Apy, Sp, de 
forma subordinada ocorre Mag e Gn. Estes ocorrem de forma disseminada e podem apresentar 
tamanhos variados ou disposiçaõ paralela com a foliação principal. Os corpos de mineiro sulfatados 
podem apresentarse: 1) A Po, com Py e Apy subordinadas, em zonas de cisalhamento dúcteis a 
dúcteis-rúpteis ou em charneiras de dobras, junto a veios de Qtz paralelos aos cisalhamentos. 2) A 
Py e Apy, substituindo as bandas de minério de Ferro das formaçoes ferriferas bandeadas.  
O ouro apresenta-se de forma livre em veios de Qtz e em contato ou incluso nos cristais de Apy. 
Encontram-se de formas irregulares em cristais anédrais. O principal sulfeto relacionado ao ouro é 
Apy. Os veios de Qtz e Cb associado aos sulfetos encontram-se distribuídos em todos os litotipos, 
apresentando texturas pinch and swell, maciços, stockwork, ou cisalhados, podem ser continuas 
e/ou paralelas às foliações. A composiçaõ mineralogica dos veios corresponde principalmente o Qtz 
(leitoso e fumê), Cb (Ank) , Ser e Chl, variando as proporções de sulfetos e podem conter ouro livre, 
caracteriza-se pela presença de minerais ricos em Fe. A textura geral dos veios é granoblastica. 
São observados 5 tipos de veios: Veios tipo 1: Asocciados à mineralização, compostos por Qtz, Ank, 
Chl e Ser, com Apy, Po, Py e ouro livre em algumas amostras. Veios tipo 2:  a principal 
caracteristicas em estes veios é a presencia de Po como sulfeto principal, podem variar entre veios 
de Qtz + Ank e veios de Ank + Chl. Veios tipo 3: Ocorrem como veios de Qtz + Ank e asociação de 
Po+Py. Veios tipo 4: estes veios podem variar de Qtz + Py , Cb + Py ou Qtz + Cb + Py. Veios tipo 
5: Este tipo de veio foi clasificado pelas observações feitas em campo, são compostos por Qtz 
leitoso + Cb. 
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