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0 principal objeti vo do pres en te traba lho é o de carac
teri zar o padrão geocronol õg i co em uma ãrea pol ì cíct i ca, veni fi
cando as potenciaì i dades i nterpretati vas dos mõtodos Rubidi o-Es
trôncio e Potãssio-Argônio para tais casos. Com esta finalidade
foi escolhida uma região do Precambriano do Nordeste Brasileìro,
de reconhecìda complexidade estrutural e petrolõgica, submetida
que foi a processos recorrentes de metamorf i smo regi ona l e mì gma

tização. Trata-se da região de Cai cõ, no Estado do Rio Grande

do Norte ( Fi gura l).
Sabe-se que, no m6todo K/Ar, a retenção do Ar por de

terminada fase minerai ocorre somente quando o sistema ã resfria
do além de certo limite. Este limite vari a com a espãci e mi ne

ral, sendo que os anfibõlios, geralmente, retêm Ar melhor que as

micas. Em conseqtlência, as determinações K/Ar deste trabalho fo
ram real i zadas em anfi bõ li os , moscovi tas e biotitas. 0bvi amente,

esperava-se que as i dades obti das corres pon de s s em, de um modo ge

ral, a valores mínimos para o último evento termotectônico signi
fi cati vo da ãrea.

Por mei o das determi nações Rb/Sr real i zadas, i nterpre
tadas em di agramas isocrõnicos, esperava-se poder detectar as

principais õpocas de homogeneização isot6pìca de Sr ocorrÍdas re

gionalmente. Para este m6todo sabe-se que, geralmente ocorre
apenas um i ntercâmb i o dos i sõtopos de Sr en tre os di versos con s

ti tui ntes da rocha, mesmo que o materi al tenha sofri do eventos

termotectônicos posteriores a- sua formação. Taì processo provo

ca uma homogeneização isot6pica do Sr, sem que a concentração

total do mesmo se mod i fi que em rocha total.
0s estudos petrol-ogicos foram rea l i zados não apenas

com o objetivo de reconhecimento da gama de vari ação na composi

ção dos di versos ti pos I i toì ógi cos , como tambõm de i denti fi cação

CAPfTUtO I

1. TNTRODUçÃo
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dos processos envolvidos nas paragêneses minerais que caracteri
zam o po'l i ci c'l i smo. Com o mesmo propõs i to ,f oram f ei tas observa

ções do padrão estrutural, de maneira que a estrutura, a petrolo
gia e a geocronologìa,conjuntamente,permitissem equacionar ade

quadamente a evolução geolõgica da ãrea investigada.
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A extensa região do Nordeste 0riental Brasileiror pêF
fazendo uma ãrea aproximada de 430 000 kr2, 6 constìtuida .rr.n
ci al mente de terrenos metam6rfi cos Precambri anos, conheci dos na
I j teratura geol óg'i ca como "Area dos Dobramentos cari ri anos " (AL
MEIDA, 1967). Sobre tais terrenos são encontradas coberturas sg
dimentares esparsamente distribuidas, desenvo'lvidas do pale oz-oi
co ao Cenozõi co.

Dentro do contexto Precambri ano, BRIT0 NEVES ('1973)
reconheceu um padrão geotectõnico definido por',aìtos tectôni
cosr', limitados por "faixas de dobramento" consolidadas no final
do Precambriano. Estas unidades geotectônicas d'ispõem-se com
suas I i nhas estruturai s segundo uma di reção preferencialmente NE,

com vari ações para ENt a El'l em decorrênci a de processos I i neagê
ni cos profundos. Entre estes destacam-se os I i neamentos Patos
(KEGtL, l96l) e Pernambuco (tBERT, 1964).

Nas faixas de dobramento os metamorfitos apresentam dc
bras hol omõrfi cas , onde são bem reconheci das as vergênci as dos
planos axiais para os altos tectônicos. As seqtlênc'ias l'itolõgi
cas das fai xas dobradas consi s temr pFêdomi nantemente, de termos
clãsticos como: paragnaisses, xistos, quartzjtos e meta-grarrva
cas. Em menor proporçã0, aparecem tambãm termos quimj.cos, como

cal cãri os e rochas cal co-s i I i cãti cas.

Ao I ado destas I i tol ogi as essenci al mente ecti nit'icas,
veri fi cam-se rochas mi gmatiti cas e graniti cas, mui tas exi bi ndo
passagem gradativa para os gnaisses e xistos, além de corpos gra
níticos intrusivos com contatos nîtidos e auréolas termometa

2.L. CONSIDERACõES GERAIS

TECTÔNICA DO NORDESTE

CAP fTULO

ELEMENTOS GEOLÕGTCOS

II

soBRE A. REGïONALTZAçÃO GEO

BRASILEIRO
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mõrfi cas.

Com referônci a aos a'l tos tectôni cos, estes são consti
tuidos preferencialmente de uma assembl6ia migmatitica /granítõi-
de/gnãiss'ica. Aparecem tamb6m, €rn ãreas restri tas, corpos magmã

ticos mãficos a ultramãficos como gabros, piroxen'itos e peridc
titos. Em menor proporção ocorrem uni dades metassedimentares co

mo meta-arcózios, quartzitos, xistos, paranfibolitos e calcãrios.
Mui tas das rochas afl orantes nos al tos tectõni cos foram cons i de

radas por BRIT0 NEVES ( I 973) , como pertencentes ao embasamento

exposto das fai xas dobradas do Precambri ano Superi or.

A ãrea ob jeto do presente traba'l ho s i tua-se na porção

ori ental do "Al to Tectôni co do Rio Pi ranhas", o qual se l imi ta,
aproxi madamente , pe1 as coordenadas de 37o00' a 38030' l.l Gr. e

5030' a 7o00' Sul. A Fi,gura 2 representa o quadro geo'lõg'ico re
gionaì e as Figuras 3 e 4 referem-se ãs partes em que foram de

senvol vi dos os estudos mai s pormenori zados.

A porção oci denta'l do menci onado al to tectôni co acha-
-se limitada com a "Faixa de Dobramento Jaguaribeana" atrav6s da

falha de empurrão Tataiuba-São João do Jaguaribe (BRIT0 NEVES,

I 975 ) . Ao sul encontra-se transecci onado pel o I i neamento Patos ,
que atua como limite com a "Faixa de Dobramentos Pianc6-Alto Bri
gida" (BRIT0 NEVES,1975). A "Faixa de Dobramento Seridõ" bor

de ja a porção ori ental do al to, onde seus 'l i mi tes não são perf ei

tamente del i neãvei s .

As estruturas apresentam di reção geral NNE, pri nci pal

mente na parte oriental. Embora este seja o padrão gera'l ' varia

ções para N|l|, NE e EW também se fazem representar (Figura

2). Estruturas com direção El.l são apenas encontradas ao su'l do

alto, como decorrência das deformações ìmpostas pelo 'lineamento

Patos. Em carãter restri to são veri fi cadas es truturas de arran

2.2. ELEIvIENTOS DA GEOLOGIA REGIONAL

-5-
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Fig. 3 - LOCALIZAçAO DAS AMOSTRAS DO COMPLEXO
sÃo vcENTE No ANTTcLtNónro or carccí - R. N.
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F ig. 4 - LOCALTZAçÃO DAS AMOSTRAS DO COMPL E X O

sao vrceNTE No ANTrcLrNdnro oe ruonÂN¡A -R.N.
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jo circular como a que se observa ao norte de Jardim de piranhas.

Considerando-se os Iimites caracterizados como acima,
di sti nguem-se quatro un i dades I i toestrati grãf i cas no al to tectô
ni co do Rio Piranhas:

¡9¡ couelrxo sÃ0 vIcENTE (EBERr, 1969)

Na reg i ão são veri fi cadas dua s expos i ções deste comp I e
xo metam6rfico, ambas situadas a nordeste de Caicõ, 0 compiexo
acha-se representado por mi gmati tos de compos i ção e es trutura di
versas , gnai sses, gnaisses graníticos e corpos netabasîticos. As
rochas exìbem planos de foliação subverticais com direção predo
mi nan teme n te NE.

zq) coMpLEXo cArcú (MEUNTER, i964)

Caracteriza-se por uma al ternância de meta-arc6zì os,
quartzi tos, paranfi bol i tos, cal cãri os (incluindo tactitos),gna.i s

ses, alõm de rnigmatitos e rochas granît.icas associadas. As len
tes de quartzitos são ricas em feldspato, contendo moscovita e,
ãs vezes, biotita. 0s xjstos são bastante arcozianos, de granu
iação variãve'l , contendo biotita e granada. 0s gna.isses são co
muns' podendo ser finos e perfeitamente listrados ou grosseiros
com porfiroblastos de feldspato. Entre os migmatitos destacam-
-se os ti pos ofta lmiti co e nebul íti co.

No anticlinõr'i o de Cai cõ, toda a seqüônc i a do compl exo
tem uma espessura a prox i na da de I 200 m ( FERRE I RA, .l967), 

haven
do uma predomi nânc i a de meta-arcõzi os sobre os demai s ti pos I i to
l6gi cos. Nesta estrutura os meta-arcõzios contêm aìgo de mosco
vi ta e bi oti ta, e apresentam intercaiações de q uartzi tos, xi stos
e paranf i bol i tos.

Do ponto de vista estrutura'l , o Conpìexo Caicõ exibe
f reqtlentes varì ações das I i nhas estruturai s , notadamente na por
ção oeste da ãrea. Estas variações demonstram uma maior plasti
cidade das rochas, em decorrôncia dos fenômenos tectônico-meta-
mõrficos ocorridos na regrão. As dobras são assim6tr.icas, de
planos axiais subverticais e, restritamente, ocorrem bifurcações
dos eixos de dobramento, 0utra feição encontrada d.iz respeito



ãs es truturas dômi cas , êil que os metassedi mentos mostram fol i a

ções concêntri cas em rel ação a núcl eos graníti cos.

3q) GRUp0 JUcuRUTU (FERREIRA, l96B)

Compõe-se essencia'lmente de hornblenda-epídoto gnaisse,
com jntercalações de calcãrio, tactito e biotita xisto. Na base
da seqtlênci a ocorre um hori zonte de quartzi to (quartzi to São Fer
nando ) que se i nterdi gi ta ccm as rochas gnãi ss i cas. Rochas gra
níti cas e grani tos são também veri fi cados no domini o do Grupo
Jucurutu.

ts ta un'i dade ocorre na

apresenta um dobramento regu'lar
ralmente do Complexo Caicó.

Consiste de uma seqtlência de granada-cordierita-bioti
ta xisto (ãs vezes com estaurolita), filitos, metassiltitos e

i ntercal ações de I entes de cal cãri os e tacti tos. Na base da se

qtlênci a observa-se um hori zonte descontinuo de quartzi to.

4s) cRUpo sERrD0

Na ãrea em estudo as exposições do Serid6 são verifica
das nas porções sul, sudeste e norte, com suas estruturas apre
sentando dìreção geral NE e exibindo dobramentos paralelos e con

tinuos. Caracteri zação da unidade, bem como a natureza do meta

morfismo regional e assuntos relacionados, podem ser encontrados
em MELL0 & MELL0 (1974).

-10-

parte setentri onal da ãrea e

e longìtineo, que dìfere estrutu

( M0RAES , 1924)

Exposições do Complexo São V'icente ocorrem nos núcleos
dos anticlin6rjos de Caicõ e Florânia (Fìguras 3 e 4), como doìs

corpos de formas grossei ramente e1 ipti cas com seu ei xo mai or na

direção NE, concordante com aS estruturas reg'ionais. Suas dire

ções estruturai s são vari adas , embora haia uma predomi nânci a se

2.3. ESTRUTUFA E PETROLOGIA DO CO¡4PLEXO SÃO VTCENTE

NOS ANTICLTNöRIOS DE CATCÕ E FLORÂNIA



gundo NE-Sl^l. 0s pì anos de fol i ação
ri ando de 40o a 600 vo'l tados para Nl^l

com os Tergulhos bem mais fracos, de

metassedi mentos do Compl exo Cai có.

Em geral, os contatos com este comp'lexo são bruscos,em
bora não possam ser caracterizados diretamente, em decorrência da

cobertura regol iti ca. A aparente concordãnci a entre o Compì exo
São Vi cente e o Compì exo Cai c6, nas proxi mi dades dos contatos,
provave'lmente õ produto da tectogãnese anti ga. Quanto mai s para
o i nteri or dos núc'leos dos anti c'l i nórì os, veri f i ca-se uma mai or
desorgani zação nas 'l i nhas estrutura'is dos mì gmati tos. I sto ca
racteriza a discordância entre os dois complexos, como jã assi
na'lado por FERREIRA (1967).

São observadas termi nações peri cl i nai s nas rochas en
cai xantes p16xi mas aos núcl eos do compl exo São vi cente, sendo
isto mais evidente no antic'linório de Caicó. As estruturas do
compl exo cai cõ amol dam-se aos núcl eos anti gos , contornando-os
em toda sua extensão.

exi bem mergul hos fortes , va

e SE, contrastando assim
2Oo a 400, observados nos

L

núcl eos de
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ses são pre
nh uma mi cro
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e granitì cas. 0 mel anossoma apresenta compos i ção semel hante, di
feri ndo apenas no mai or teor em mi nerai s mãfi cos (anfi ból i o e

biotita principalmente). Veios apliticos granitjcos e granodio
ríti cos , cortando os mi gmati tos em vãri as di reções , são freq llen
tes em toda ãrea. As suas espessuras variam desde centim6tricas
at6 cerca de 3 m (Foto 4 ) , es tando a'l gumas vezes des I ocados por
pequenas falhas.

Co

gi cos predom

i ntrusão de

mento DP- 3. I
zo diorito p

de Florãnia.

nq uan

inant
gab ro

) no

arci a

0 estudo mi croscõpi co (Apêndi ce 'l ) 'l evado a ef ei to nos
mi gmati tos e gnai sses, reve'l ou um predomini o de texturas grano
btãsticas ineqüigranulares e xenomõrficas, sensivelmente orien
tadas. Menos f reqtlentemente são observadas texturas catac'lãs ti
cas, onde o tipo mais comum ã a porfiroblãstica em moldura. Mi

nera'logicamente dominam microlina, plagioclãsior QUôrtzo e bio
ti ta. A compos i ção modal ã vari ada, promovendo ti pos petrogrãti
cos di sti ntos.

A microcl ina ocorre em dois tipos principais de textu
ras:como grãos xenomórficos intersticiais e como porfirob'l astos
grossei ros , demonstrando, mui tas vezes, s i nai s de catacl ase. Em

a'lgumas lãminas mostra-se parcialmente sericitizada. Mais rara
mente ela aparece na forma de pequenos leitos, onde a granulação
é maior do que na mìcroclina intersticial.

0 p1 agi ocl ãsi o õ g.ralmente xenomorfo, embora ocorra
também em grãos hi pi di omõrfi cos. Freqtlentemente veri fi ca-se uma

corrosão do plagioctãsio pe'l a mjcrol'i na, guê se processar prin
cipalmente, ao longo dos planos de geminação ou mesmo em suas fra
turas (Amostras DP-5..l e FCZ-13; Fotomi crografi as l , 2 e 3) . 0

tipo de plagioclãsio mais comum é o oligocìásio com teor de anor
ti ta vari ando de Anl2 a AnrU. Ao 'longo de suas f raturas e pll
nos de gem'i nação veri fi cam-se al terações para seri ci ta, epidoto

to gnai sses e mi

ês, cabe assinal
anfi bol i ti zado

nicleo do anticl
I mente metamorfi

gm

ar
(m

in
za
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Foto I - Mignatito dobrado com predominio de

l eucossoma granítì co e mel anossoma
gnãÍssico. Afl oramento DP-l.

-t 3-

Foto 2 - Mi gnat'i to em avançado g rau de

homogene i zação (es trutura ne-
bulítica) mostrando leucossoma
graniti co, Afl oramento DP-.l.



Fo to 3 - Migmatito dobrado com leucossoma pegma

tói de. Afl oramento CSJ-6.

-t4-

Foto 4 - Veio
ti tos
men to

graniti co apt íti co cortando mi gma

do Compl exo São Vi cente. Afl ora
DP.I.



Fotomicrografia 2 -
Mi crocl i na corroen
do plagioclãsio ao

longo das fraturas.
Gnai sse mi gmatiti
co granítico. Amos

tra DP-5.1-8.
Nicois cruzados.
Aumento 89 X.
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Fotomi crografi a I
Mi crocl i na corroendo
ptagioclãsio ao lon
go das fraturas e na

i nterface dos grãos
daquele feldspato.
Gnai sse mi gmatiti co
graníti co. Amostra
DP-5.t-C. Nicois cru
zados. Aumento 28 X.

Fotomi crografi a 3

Plagioclãsio corroído
por mi crocl i na e

quartzo (mi rmequi ta ) .
Mi gmati to granitì co.
Amos tra CSJ -6 . Nicoi s

cruzados. Aumento 70X.



e calcita.

0 qua rtzo apresenta-se pri nci par mente em pequenos grãos
i ntersti ci ai s e xenom6rfi cos. Às vezes ocorre formando pequenos
veioS ê, em geral, hã sinais de deformação traduzida pela extin
ção ondul ante e mesmo fraturas preenchi das por seri ci ta.

A biotita õ o mãfico predom'i nante dos migmatitos e

gnai sses e ,em geral ,apresenta-se em pequenas pa'l hetas orienta
das paralelamente. Freqtlentemente mostra-se parcial ou totalnren
te cl ori ti zada. Ta'l fenômeno processa-se ao l ongo dos p'l anos de
cl'i vagem e em seus bordos, estando associ ado a uma I i beração de
ferro. Incl usões de zi rcão são comuns na bi oti ta, bem como é

freqtlente a associ ação desta mi ca com a ti tani ta. Hã casos de

conrosão da biotita pela mi croc'l ina e plagioclãsio, de modo que
a mi ca permanece como pequenas pal hetas i ncl usas nestes mi nerai s.
A moscovita ã pouco freqtlente e, quando ocorre, é sob a forma de
pequenas pal hetas como produto de al teração dos fe'l dspatos ou
mesmo da bi oti ta. Mui to raramente ocorre em pal hetas mai s desen
volvidas, a ponto de incluir quartzo e biotita (Amostra Dp-4.t ).

A hornblenda, quando presente, acha-se sempre associ a

da ã ¡i oti ta e, mui to raramente, supl anta-a em percentagem. Em

parte apresenta al teração para bioti ta e epídoto (Amostras
CSJ-8.2 e DP-5.1).

. 0 epidoto 6 do tipo pistacita e cl'inozoisita, ôpresen
tando-se sob a forma de pequenos grãos xenomõrficos a prismãti
cos. A al ani ta foi veri fi cada em al gumas I âmi nas, onde seus bor
dos estão ãs vezes aì terados para pi staci ta. A escapol'i ta é um

acessõri o pouco freqtlente, sendo produto de al teração do pl agi o

clãsio e biotita (Amostras CSJ-8.ì e DP-6.1).

A granada é de ocorrência rara, e sua presença foi cons

tatada apenas em uma 'lâmi na (Amostra FCZ-'l 4 ) , onde ocorre como

pequenos grãos xenomõrfi cos.

-16-
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0 estudo microscõpico do meta-quartzo diorito
DP-5.2) revel ou fortes ev'i dânci as de textura ignea
(blastoporfiritica). Compõe-se essencialmente de

hi pi di omórfi co a xenomórfi co, na mai ori a dos casos
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bindo boa geminação tipo aibita e freqüentemente zonado. Este
fei dspato apresenta-se em pequenos grãos dispersos, ou como feno
cristais cujos bordos se encontram parcialmente recristaìizados.
Neste último caso õ comum o plagiociãsio ter inclusões de mine
rais da matriz em seus bordos, Foram detectados dois tipos de.
plagioclãsio: um deles é a andesina com AnOO, gue ocorre no meta-
-quartzo di ori to de granul ação grossei ra; o outro 6 o oligoctã
sìo com AnrU, gue se apresenta na rocha de granulação mais fina.
A a I te ração desses pl agioclãsios para seri ci ta, epídoto e caì ci -
ta 6 f reqLlente. Alén¡ do plagìoc1ãsio, ocorre o quartzo em pe
quenos grãos xenomorfos intersticiais e, mu.ito raramente, a mi

croclina em grãos intersticiais.
A biotita e a hornblenda são os mãficos dominantes, ha

vendo um predominio do ú1timo. Um fato significativo ã a presen
ça de grãos bem desenvo l vi dos de hornbl enda recri sta l i zada com
bordos poi qui l iti cos (Fotom i crograf ia 4). Nes te caso trata-se
de fenoblastos zonados com bordos mais sõdicos. Verifica-se uma

alteração parcìal deste anfib6lio para epidoto e b.iotita, pri!
cipalmente ao longo das cì ivagens. Como minerais acessórios
ocorrem, além do epídoto, o zircã0, a titanita, a apatita e opa
c0s.

Sinais de catac I a se são evidenci ados pe la exti nção on

dul ante e encurvamento nos pl anos de gem í nação dos p1 agi ocl ãs i os.
Também tem sido observado o quebranento dos grãos de plagioclã
sio com fraturas preenchidas por plagiociãsio recristatizado e

epídoto.

Quanto ao meta-hornbl enda gabro do al to de Ca i cõ, ve ri
fica-se um predomínio da hornblenda, que se apresenta em grãos
bem desenvol v i dos de contatos i nterpenetrados. E f reqllente a

presença de reliquias de augita sob a forma de pequenos graõs no

interior daquele anfibõlio. 0livina tamb6n ocorre, mostrando-se
bastante serpenti ni zada. Pl agi ocl ãs ì o e quartzo ocorren em

grãos i ntersti ci ai s , sendo que o -ul ti mo pode apresentar-se em

vei os corroendo os mãficos.

0 estudo petrogrãfico das rochas regionais permite, ',a
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Fotomicrografia 4 - Hornblenda
I i zados mos trando zonação.
s6di cos e contãm numerosas
-qua rtzo di ori to. Amos tra
paraleì os. Aumento 35 X.

corn bordos
0s bordos

i ncl usões.
DP-5 .2- A.

recrista
são mai s

Meta-
Nico i s



pri oFj " , tecer as segui ntes cons i derações paragenêti cas :

'l ) A microclinização foi um fenômeno 'intenso e genera
'l i zado, conduzi ndo ã formação de mi gmati tos nebul íti cos graníti
cos como último estãdio evolutivo. A presença de microclina in
tersticia'l , bem como corroendo e substi tui ndo parci almente o pla
gioclãsio e alguns outros minerais dos migmatitos, indica que

aque'le mineral foi um dos úl timos a se formar. Em adição a es

tes fatos, a presença da microclina ao longo de fraturas de pla
gioclãsio, e mesmo de microclina sob a forma de leitos, atestam
uma contemporane'i dade da mi gmati zação com os movimentos tectôni
cos regi onai s. Ao I ado da mi croc'l i ni zaçã0, a transf ormação par
ci al da hornbl enda em bi oti ta caracteri za mobi I i zação do potãs
si o durante a mi gmatização.

2) Um evento retrometamõrfi co de pequena i ntensi dade
caracteri zado pe'l a presença de cl ori ta , epidoto e seri c i ta afe
tou parci almente os mi gmati tos e gna'i sses do Complexo São Vicen
te.

3) Para o meta-quartzo di ori to do anti cl i nóri o de Fl o
râni a, admi te-se que tenha havi do uma i ntrusão di oriti ca a mel a

di oriti ca, gu€ foi posteri ormente metamorfi zada. A presença de

plagioclásio, hornblenda e quartzo recristal i zados, atesta o efei
to metamõrfi co sofri do por esta rocha. A percentagem rel ati va

mente el evada cle bi oti ta o a presença de coroas mai s sõdi cas na

hornbl enda e de mi crocl i na i ntersti ci a1 , permi tem admi ti r uma

certa adição de sõdio e potãssio relacionada ã m'igmatização. Em

apoio a esta hipótese, tem-se a presença de veios apliticos gra
niticos cortando o meta-quartzo diorito.

4) No caso do meta-gabro do anticl inõrio de Caicõ, a

sua paragênese mineral atesta o carãter potifãsico. Admite-se
que se trate de uma intrusão antiga no Complexo São Vicente, cìue

foi posteri ormente metamorfi zada na fãci es anfi bol i to.

Das cons i deraçoes expostas aci ma, depreende-se o carã
ter poli cícl i co da reg'ião estudada. Uma primeì ra fase de meta

morfi smo ati ngi u a fãci es anfi bol i to, formando mi gmati tos e

gna'isses. Esta fase caracteriza-se pela associação mineral:

-19-



plagioclãsio, quartzo, microclina, biotita e hornblenda. 0s
fel dspatos apresentam, freqllentemente nesta fase, i ntercresci
mentos pertíti cos e anti pertiti cos. uma segunda fase de mi gmati
zação tambãm ati ngi u a fáci es anfi bol i to, sendo documentada por
uma intensa migmatização com ampìo desenvolvimento do leucossoma.
Durante esta segunda fase houve a formação de porfiroblastos de
microclina, alãm de microclina intersticial. Biotita crescendo
ãs expensas de minerais mãficos e, quartzo e p'lagioc'lãsio em in
tercresci mentos mi rmequiti cos, também caracteri zam a segunda as
soci ação paragenéti ca. Tambãm podem ser atri buîdas a este even
to as reações metamõrficas observadas nas rochas meta-îgneas es
tuda da s .

A textura
ri zam uma i mpo rtan te
cossoma teve grande
te nas cristas das

nor proporçao, em seus fl ancos.

Um tercei ro epi sóAi o de metamorf .ismo, de caráter re
gressivo, está caracterizado pe'la formação de clorita, epíaoto,
seri ci ta e qu artzo, êrrì condi ções de bai xa temperatura, a parti r
dos minerais das fases anteriores. Trata-se de evento de impor
tânc'ia menor na evoì ução geol ógi ca das rochas estudadas, tal vez
I i gado a fenômenos hi drotermai s general i zados.

e estrutura das rochas mi gmatiti cas caracte
f as e pt ãs ti ca duran te a s ua evo'l ução. 0 I .g

mobi I i dade, concentrando-se preferenci al men-

-20-
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As determi nações radi om6tri cas foram real i zadas no

Centro de Pesquisas Geocronolõgicas da Universidade de São Paulo,
uti I i zando-se os m6todos Potãssi o/Argôni o em m'inera'is separados,
e Rubi dio / Estrônci o em rocha tota I .

3. 1. 1. Determinações Potássio-Argõnio

CAPÍTULO ITI

3.

3.I. METODOLOGTA

ELEMENTOS GEOCRONOLÕGTCOS

0s dados ana'liticos referentes ãs determinações K/Ar,
cons tam do Apêndj ce 2. A descri ção das técni cas uti I i zadas pode

ser encontrada em AMARAL et al . ('1966 ) . 0s erros experi mentai s

destas idades variam entre 1,4% a 7,2%, com uma m6dia de 2,9%. A

reproduti bi I i dade das determi nações pode ser veri fi cada na Tabe

la l, em que aparecem os resultados concordantes, dentro do erro
experimental, de duas biotitas analisadas em dup'licata.

As anãlises de Ar foram obtidas por diluição isotõpica
em espectrõmetro de massa ti po Reyno'l ds, adi ci onando-se al iquo
tas de Ar38 puro, retiradas de um reservatõrjo.

0 teor em potãssi o foi cal cul ado atrav6s da fotometri a

de chama¡ com padrão interno de litio. 0s erros q.rcentuais em

re] ação ã mã¿i a vari am de 0,1% a 4,6%, com uma mãdi a de 1 ,26%.

As cons tantes empregadas nos cãl cul os foram:
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N9 DE CAMPO

DP-l . I -l

DP-4.I

DP-4.1

csJ-5.2

DP-s.l -A

TABELA I - IDADES K/Ar

ROCHA

Mi gmati to Quartzo monzoniti co

Mi gmati to Quartzo monzoníti co

Mi gma ti to Quartzo monzoníti co

DP-5.1-B

DP-5.2

DP-5.2

DP-3.1

DT ROCHAS DO COMPLEXO SAO VICINTE, RN

Mi gma ti to g raniti co

Gnaisse Migmatitico
Granodi oríti co

Gnaisse Migmatitico
Graníti co

Meta-Quartzo diorito

Meta-Quartzo diori to

Meta-Hornbl enda Gabro

MATIRIAL

Biotita

I'loscovi ta

Biotita

Biotita

Biotita

N9 LAB
SPK

309 5

31 22

3t 2l

31 91

I DADE K-Ar

504 t

Biotita

Biotita

Anfiu6lio

Anfi ból i o

x I o6 anos

7

3t l7
3l l3

586 t34

507 t lì

31
3l

1l
19

507

531
540

576
595

3l 08

3l ì 0

3120

t l9

t
t

9
9

12
21

9

t
+

655 +

772

963

t 55

t ì5

I
l\)
1\)
I



^ß 
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As anãl i ses quanti tati vas de Rbtot e srtot, real i za

das no presente trabalho, foram obtidas por fluorescêncía de

rai os X. Em al gunS casos , para mel hor comprovação dos res ul ta

dos radi om6tri cos , foi apl i cado o m6todo da di I ui ção i sotõpi ca,

medi ante a uti I i zação de traçadores enri queci dos em RbBT e Sr84.

Nos demai s casos as 'i dades foram cal cul adas a parti r dos resul
tados quantitativos de *Otot e Srtot, obtidos por f'luorescência
de raios X, e relações isot6picas de Sr destituídas de traçador.
As composi ções i sotõpi cas foram real i zadas eI-espectrômetro
Varian-Mat, tipo TH-5. As relações (S"87/S"86) corrigidas e

(s.86/s188) no padrão EIMER & AMEND, no coniunto de dezesseis

anãlises executadas no mesmo periodo, apresentaram valores mi

dios de 0,7084 + 0,0006 Q 0,ll9B * 0,0003' respectjvamente.

Para a construção das isõcronaS, nos casos em que fo
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erpretações geocronol õgi cas
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ram apl i cados os m6todos da di I ui ção e fl uorescênci a, os val ores
uti'l i zados são os que apresentaram menores erros anaìîticos. Nos
laboratõrios do cpGeo, para os valores de(Rb87 /t 86)obtidos atra
vãs de raios x, o erro anaìîtico mé¿.io pode ser estimado em
2'8%. Nos casos destes va'lores serem provenientes do srtot cal
culado por diluição e do Rbtot por fluorescência (Amostras csJ-
-5.2 e cSJ-8.1-A), o erro analitico é estimado em 2,1%. Nos ca
sos em que tal re'l ação f o'i cal cul ada a parti r da di I ui çã0, o er
ro m6di o ã ae 2,0% (Amostras Dp-5. I -AH e Dp - | .Z) .

0s valores de (s.87ls"90) normal izados para (sr86/
/srBB¡ = 0 ,1 

.l 
94 , apresentaram um erro medi o de 0 ,17%. No caso

das amostras DP-5.1-AH, csJ-8.2 e cSJ-B.l-A, onde esta reìação
foi calculada levando-se em conta a presença do spik. s.84, o er
ro mãdio é de 0,14%.

As constantes empregadas nos cã'lcu'l os f oram:

ÀRb87 = 1,47 x

-24-

Rb85/Rb87 = z,sg

s.86/sr88 = o,ll94

I0- l 
'l

3.2. RESULTADoS E orscussÃo

-tanos

For.am datadas l6 amostras
anti cì i nõri o de Fl orâni a peì o método

cos estão plotados nas Figuras 5, 6

3.2,I. AnticLinório de Florânla

do afl oramento DP-5. I ,
com uma razão i ni ci al

A Fi gura 5 re presenta
exi bi ndo

s187/sr8(

do Comp'l exo São Vi cen te no

Rb/Sr, cujos pontos analiti
e 7.

a i s6crona obti da de

um valor de idade de
6) = 0,7022 + 0,0010.

6 amos tras
2 170 + 70m.a.,

Sem I evar
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em c0nta o ponto DP-5.1 -F, que se encontra nj ti damente desal inha
do, a idade continua praticamente a mesma, diminuindo apenas o
erro analitico g'lobal. A posição do ponto mencionado, um pouco
anõmala no diagrama isocrônico, poderia indicar diferença na ra
zão i ni ciaì entre este si stema e os demai s.

A i dade obti da para o afl oramento Dp-5. I sugere uma
reì ação des tas roch as com eventos s i ntectôni cos do Ci cl o Transa
mazônico, que ocasionaram efeitos de homogeneização isotópica dg
rante a p16pria formação dos sistemas. A razão inicial de a,7oz
ã re'lati vamente bai xa, e deve ser i nterpretada como resul tado da
influência de material primãrio incorporado ã crosta continental
no prõpri o Ci cl o Transamazôn i co.

0s dados
foram i ncl uidos no

ca uma ídade de I

+ 0,00] 'l . 0 erro
os pontos não apre
das inferiores a I

zoãvel, e a idade
tõpi ca ocorri dos t

an

di
e20

exp

sen

,0)
par

amb

0 di agrama i socrõn i co da F'igura 7 reune os pontos ana
I íti cos dos afl oramentos Dp-5. I , Dp-5.2, al ãm dos dados rel ati
vos ãs Amostras FCZ-'14 e DP-6..|, coletadas no mesmo afloramento
e correspondendo, respectivamente, ao leucossoma e melanossoma de
um mi gmati to. Seus pontos s i tuam-se sobre a i sõcrona de referôn
cia, cuia idade ã de z 17o + 40 m.a. e razão inic.ia'l (sr87/sr86 t
de 0 '7021 + 0,0004. 0 bom al'inhamento dos pontos parece ind jcar
que o dado é geol ogi camente s i gni fi cati vo, e a pequena di spersão
dos pontos sugere que as rochas seriam realmente cogenõticas,for

a

a

'l

I
I
r
a
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ti cos das amostras
ama i socrôni co da

I 60 m. a . para uma

mental encontrado
am relações R¡87/s
Contudo, os pontos
i nd i car fenômenos

durante o Ci cl o Tr

e

t

e

é

i
r

ec

m

do afì oramento DP-5.2
Fi gura 6, o qual i ndi
razão i nici al de 0,7037

madas durante o mesmo epi sõai o metamórfi co,tal vez com razões ini
ci ai s 1 i gei ramente di ferentes . Na mesma fi gura podem ser obser
vados os pontos anal iti cos das amostras do afl oramento FCZ-l 3
(A e B), que não constam da isócrona acima devido ãs suas posi
ções anômalas. 0 ponto FCZ'j3-A apresenta idade convencional de
3 530 + 280 m.a., calculada com uma razão iniciar (sr87/sr8u)=0,705.
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Para a Amostra Fc7-ì3-8, a idade convenciona'l , ca'l culada
mesma razão inicial, ã de I 600 + 120 m.a. Estas idades
ram consi deradas na 'interpretação e, provavelmente, não
vest'idas de significação geol6g.ica.

A Tabel a I i ncl ui as determi nações real i zadas peì o m6
todo K/Ar, das quais seis pertencem às rochas do antjclinório de
Fl orân i a.

As anãl i ses do afl oramento Dp-5. I (Amostras Dp-5. t
A e B) foram efetuadas em bìotitas, sendo QUê, para uma melhor
comprovação dos resul tados, real izaram-se duas determinações em
cada uma das amos tras . As i dades mos tram-se concordantes , den
tro do erro experj mental , correspondendo ã ãpoca de fechamento
dos sistemas em rel ação ao mecanismo de difusão do argônio, nas
etapas terminais do C'i cto Brasil iano.

As determi nações efetuadas no meta-quartzo di ori to
(DP-5.2) foram obtidas em biotita (655 + 9 m.a.) e anfib6lio
(772 + 55 m.a.). A diferença nas idades condiz com o fato dos
anfib6l ios começarem a reter argônio em temperaturas superiores
ãs das m'i cas . Es tes val ores de i dade correspondem a perdas q us
se totais de argôn'io, durante o evento Brasi I iano. 0s padrões
de i dades exi bi dos pe1 as amostras dos afl oramentos Dp-5. t e

DP-5.2 demonstram a 'inf 'l uência dos eventos termotectônicos do f i
nal do Precambriano, nas mesmas rochas reconhecidas pelo m6todo
R¡/Sr como Transamazôni cas.
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de composição granodioritica (cL-'19, csJ-.l, csJ-4) e um gnaisse
melanocrãtico, rico em epídoto e titanita (B-'lg-3). 0s pontos
analíticos não se encontram bem alinhados, o que poderia ser ex
p'l icado por diferenças nas rerações (s.87 /trtu) in.i ciais de ca¿i
sistema. A idade encontrada de z 670 + 100 fr.ô., para uma razão
injcia'l de 0,70.l + 0,0014, indica a presença do evento Jequi6
(segundo a carta Tectônica da Amõrica do Su'1, em elaboração - co
municação verba'l de F. F.M. de ALMEIDA) na regiã0. A razão i ni
cìa'l de 0,701 6 baixa, sendo vãlidos os comentãr.ios feitos para
o grãfico isocrônico da Figura 5.

Merece destaque especial o ponto ana'lítico do para
gnaisse CF-10. Devido à posição anômala, seus dados analîticos
não foram incluidos no cãlculo da isõcrona. 0 valor de sua ida
de convencional (3 5g0 + lg0 m.a.), empregando-se (s"87ls.86) i =

0,705, parece indicar a existência de materjal mais antigo que
o Jequ'iã. 0utra possibilidade seria a de construir uma isócrona
de 2 700 m.a. passando pe'l o mencionado ponto. Entretanto, a ra
zão i ni ci al resul tante, de o,7zo, i ndi cari a de qualquer forma
um material com vida crustal anterior ao evento Jequiã. 0utra
explicação seria a de que o sistema não se manteve fechado duran
te a s ua evol ução geol õgi ca , tendo sofri do modi fi cação no conteú
do de Rb e/ou de sr. Neste caso, a idade convencionar seria
desti tuida de si gni fi cado geol õgi co.

Na Fi gura 9 foi i ncl uida a i sõcrona de refenênci a para
amostras do compl exo São v'i cente no núcl eo de F'lorãni a. Nesta
fi gura foram col ocados os pontos anal iti cos dos afloramentos
DP-4.1 (1 e 2) e DP-l.l-'l , os qua'is pertencem ao anticl in6rio de
Caicõ. Uma anãlise do diagrama isocrônico parece'indicar que es
tas rochas tambõm sofreram eventos de homogenei zação i sotõpi ca
em época semel hante ãqueì a exi bi da pel as rochas de Fl orâni a, ou
seja, no Ci cl o Transamazôni co.

-31-

As determi nações process adas pel o mótodo K/Ar
chas do núcleo de Caicõ (Apêndice 2) perfazem um total de

do três em biotitas e as duas restantes em moscovita e
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idade um pouco mais elevada para a moscovita, Isto vem corrobo
rar com o fato deste mineral tornar-se un sistema fechado, com
rel ação ã di fusão do argônio, antes da biotita. As i dades encon
tradas referem-se ao resfriamento de ambos os sistemas, ocorr.ido
durante os episõdios tardios do Ciclo Bras.i liano.

Merece destaque especial a idade K/Ar da Amostra Dp_3.1,
que se refere ao meta-hornbl enda gabro i ntrusi vo no Compl exo São
Vi cen te. A i dade obti da em anfib6lio ( 963 + i5 m.a.) demonstra
que, apes a r do sistema ter s ofri do eventos posteriores ao Ciclo
Transamaz6nico, guardou parcialmente seu argônio, evidenciando o

seu carãter prê-Brasiliano.



0 ciclo tectogãnico mais antigo que afetou rochas atri
buíveis ao Complexo São Vicente foi verificado no anticlinõriode
caicõ, onde a idade obtida de 2 670 ! t00 m.a. (Figura B) condiz
com o evento Jequié. Este valor corresponde ã êpoca de formação
das rochas do Complexo Caicõ, s€gundo as conclusões de BRIT0
NEVES et a'l . (.l975 ) . A i dade convenci onal i sol ada, obti da na

Amostra CF-10 (3 590 + .l90), sugere que algumas das rochas in
cluidas no Comp'lexo São Vicente representem material mais antigo.
Neste sentido o evento Jequié não teria apagado todos os traços
do padrão isotõpico anterior. Vale sal ientar que o estudo mi

croscõpi co des ta amos tra não revel ou i ndici os de i mportantes
transformações mineral6gi cas posteriores ã sua formaçã0. Por
outro lado, o estudo microscõpico das Amostras CSJ-8.2, CSJ-5.2
e CSJ-6 (Apêndi ce I ) mostrou processos de mi gmati zação traduzl
dos por mi crocl i ni zação dos pl agi oc'l ãsi os e grande quanti dade de

intercrescimentos antipertiticos e pertiticos. Desta forma po

der-se- i a admi ti r uma época de formação pré-Jequi é para o Compl e

xo São Vi cente neste anti cl i n6ri o, e pel o menos três epi sõdi os

tectonomagmãti cos pos teri ores : Jeq ui é, Transamazõni co e Bras i I i a
n0.

CAPÍTULO IV

4.1. EVOLUçÃO GEOLóGICA DO COMPLEXO SÃO VTCENTE

4. CONCLUSÕES

- 34-

0 va'lor
cos das Fi guras 5,
zôni co no Compl exo

c6. A i dade de 2

rece destaque, e alg'umas considerações podem ser formuladas para
expl i car a di ferença no padrão geocrono'lõgi co entre os doi s

núc'l eo s :

radiométrico exibido pelos diagramas isocrôni
7 e 9 caracteriza a atuação do Ciclo Transama
São Vi cente para os núcl eos da Fl orâni a e Cai

I 70 m. a. obti da no anti ct i nõri o de Fl orãni a me
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a ) Importante fenômeno de homogenei zação i sotõpì ca
ocorreu no Transamazôni co, o que ã s ugeri do peia disposição dos
pontos nos diagramas isocrônicos das Figuras 5 e 7. Tal homoge
neização parece ter sido mais intensa na ãrea de Ftorânia do que
em Caicõ, a ponto de mascarar e modificar suas razões isotõpicas
e, conseqtlentemente, a idade pret6rita presumivel. Apenas alg!
mas das amostras coletadas no São Vicente da região de Caicó (Fi
gura 9) se alinharam na isõcrona de 2170 + 40 m.a. Isto parece
comprovaar uma atuação menos i ntensa do Ci c lo Transamazõni co nes
ta região.

b) 0s estudos de campo e ao mi crosc6pi co comprovaram
uma intensa migmatização nas amostras dos afloramentos DP-5.1 e

FCZ-.l4 (= DP-6.t), sincrônica com os movimentos tectônicos, a

julgar pelos fenômenos de microclinização ao longo de fraturas
do plagioclãsio e na interface de grãos minerais ( Fotomicrogra
fias I e 2). A rigor, pelos dados obtidos no anticlinório de

Florânia, não ã possível apontar uma idade pr6-Transamazônica pa

ra as rochas do Complexo São Vicente, naquele local. Desta for
ma, a correlação entre os dois núcleos (Caicõ e Ftorânia) não 6

corrobo rada pelo padrão geocronol õgi co. Torna-se necessãri a urna

amostragem mais detalhada no núcleo de Florãnia, caso seja desg
jada a obtenção de valores radiomãtricos significativos, que re
gistrem(ou não) um padrão geocronolõgico semelhante ao do núcleo
de Caicõ, para comprovar (ou desmentir) a hipõtese de correlação
compl eta na evo l ução geo l õgi ca dos doi s núcl eos.

0s corpos de meta-quartzo diorito e meta-gabro existen
tes nos nÚcleos dos antic'l inõrios de Florãnia e Caicõ respectiva
mente, revelam manifestações magmãtìcas de natureza intermediã
ria a bãsica. 0 valor de ì 920 + .l60 m,a. (método nb/Sr) encon

trado no corpo de Fl orãni a, poderi a representar a i dade da mani

festação rnagmãti ca durante o Ci cl o Transamazôni co, As i dades

aparentes obtidas pelo m6todo K/Ar ressaltam a atuação da tecto
gênese brasiiiana nesta rocha produzindo perdas totais ou

parcìais de argônio. A idade aparente K/Ar revelada pelo meta-
-gabro do núcleo de Caicõ indica um valor minimo para o metamor
fismo que atuou nesta rocha, e a i nfi uênci a dos episodios ter



mais Brasilianos na região.

0 Brasiliano foi o último ciclo geotectônico que atuor-r
na ãrea' como demonstram as idades K/Ar nas b'iotitas regionais.
0s va'lores obtidos evidenc'i aram essenc'ialmente as etapas põs-
-cinemãticas deste ciclo, caracterizando os últimos efeitos ter
motectôni cos sofri dos peì as rochas do comp'l exo são vi cente.

' Pel o exposto podem ser destacados os segu'i ntes eventos
geo'lógicos, guê caracterizam a História Geológìca Regional:

xo São Vi cente no anti cl i nõri o de Cai có.

4.2. SÎNTESE DA HISTÕRIA GEoLÓGTCA REGIoNÀL

Cerca de ? 700 m. a. - Evento Jequ'iã. Fase de

zação de algumas rochas do São

ãrea de Cai có. Fase pri nci pal
nese do Compl exo Cai c6.

-36-

2 170 +40 m.a. - Ciclo Transamazônico. Fase sintectõ
n'i ca princi pa'l , com i ntensa mi gmati zação
das rochas do Complexo São Vicente no an

ti cl'inóri o de Fl orãn i a. Formação e/ou mig

mati zação em aì gumas rochas deste comple
xo na regi ão de Cai có.

m. a. - Fase postectônica do Ci clo Transa
mazõni co. Intrusão do quartzo di ori to no

Compl exo São Vi cente, na ãrea de Fl orâni a.

530 m.a. - Eventos termotectônicos tardi a

postectõni cos ; do Ci cl o Brasi ì i ano, refl e

ti dos em rochas do a I to tectôni co do ri o

Pi ranhas.

1 920 + 160

Entre 600 e

mì gmati
Vi cente na

da tectogê

Cerca de 500 - 510 m.a. - Resfriamento regional, rela
ti vo ao 'levantamento da uni dade geotectô-
nica, ap6s os eventos terminais do Ciclo
Bras'i I i ano.



A evo'l ução pol imetamórf i ca e poì i tectôni ca de uma re
gìão 'não pode ser caracterizada mediante estudos geocronológicos
atravãs de m6todos i so'l ados. No exempl o estudado foi vi sto que
os resultados Rb/Sr em rocha tota'1, analisados atrav6s de diagra
mas i socrôni cos, forneceram a i dade provãve'l de formação das ro
chas. Enquanto que atravãs do mãtodo K/Ar foram registradas idg
des mini mas para os eventos formadores de m'inerai s e i dades s'i g
nificativas apenas para o último evento termotectônico da regiã0.

Com base nos el ementos geocrono'lõg'i cos, estruturai s e

petrogrãfi cos comentados no corpo deste trabal ho, foi comprovado
o carãter pol i cícl i co do Compl exo São Vi cente, bem como foram iden
tificadas as 6pocas de atuação dos episõ¿ios termotectônicos re
gionais. Verificou-se que o assim denominado Complexo São Vicen
te 6 neterogêneo e apresenta padrão geocronot õgi co compl exo. No

núc'leo de Florãnia foi registrada a sua evo'lução geolõgica em

pelo menos dois ci clos (Transamazônico e Brasi I iano), enquanto
que no núcleo de caic6 sua evolução geolõgica parece ter s'ido
muito mais complicada, em quatro etapas (pr6-¿equi6,Jequi6,Transa
mazônica e Brasiliana).

Neste trabal ho veri fi cou-se ai nda, como era de se espg
rar, a adequação do método Rb/Sr em rocha total para a detecção
de eventos anti gos, comprovando-se o fato do Sr redi stri bui r-se
durante episódios tectonotermais de grande intensidade, mas sem

escapar do si stema. Por outro I ado, demonstrou-se a sens i bi I i da

de do mãtodo K/Ar em mi cas, para detectar ep'i sõ¿i os termai s so

fr idos pelos sistemas. Entretanto não hã, entre os resultados
Rb/Sr, qua'lquerindicação que possa levar ã i¿entificação do im
portante epi sõ¿i o tectonotermal Brasi I ì ano. Por outro ì ado, tam

bém não hã, entre os resultados K/Ar, dados significativos que

possam apontar com segurança a época de ocorrânci a dos eventos
p16-Arasilianos.

Estas consi derações permi tem assegurar que nenhum dos

4.3. coNSTDERAçõES FrNArs
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doi s mãtodos Rb/sr em rocha total ou K/Ar, i so'l adamente , poderi a

servjr para decifrar a seqtlência completa dos eventos geolõgicos
regionais. Al6m disso,6 essencia'l combinar a jnterpretação geo
cronot õgi ca com as observações petrol õgi cas e estruturai s, uma
vez que cada metodoìogia permite caracterizar a ocorrõncia de al
guns eventos importantes na h'istõria geo'lõgica regiona'l , mas
apenas a integração dos dados na interpretação final possibilita
si tuã-l os adequadamente, no tempo.

-38-
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Neste apêndice ã comentado o estudo microscõpico efe-
tuado em amostras que foram radiometri camente anal i sadas.

A denominação das rochas metam6rficas foi baseada em

observações de campo e atendendo nomenclatura constante nos com
pãndios de Petrografia Metamõrficar Seguindo-se de um termo que

caracteriza a composição mineratógica modal.

No caso das rochas ígneas metamorfizadas, aplicou-se
a classificação e nomenclatura recomendada pelo IUGS ('1973),
sendo a denominação das rochas precedida do termo "Meta".

As percentagens mineratõgicas apresentadas são basea-
das em anãlises semiquantitativas, posto que não foi realizada
contagem de pontos com pl ati na i ntegradora ou equi pamento simi -
I ar. 0s val ores de percentagem foram col ocados entre parêntes i s
apõs cada espãcie mineral. Para determinação do teor de anorti-
ta no plagioclãsio foi adotado o mãtodo de Michel -Lãvy. 0s fa-
tos mais significativos são mencionados separadamente no i tem
t'Textura ".

APENDICE I
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Abaixo são apresentadas as descrições
tica, de acordo com o número de campo.

cF-10 PTagíoeLã.sio gnaisse

0lígoctãsio An?4(45),
ta ( 20 ) e Aces sõri os :

cF-11

Textura gnãi ss i ca I epi dobl ás ti ca

Mígmatíto de

Mi crocl i na

Bioti ta e

e Apa ti ta

(Paragnaísse )

Quartzo (30) , Bioti ta e Moscovi.
Apatita, Zircão e Microclina(5).

Textura

eonposíção quartzo monzonítíea

em ordem alfabã

(45

Mosc

(2).

ãiss

), Plagioctãsio An? (30), Quartzo (l 5),
ovi ta (B) e Acessõrios: Clori ta , Zi rcão

gn ica levemente catacjasada. Freqtlente coI



rosão do plagioclãsio peìa microclina a partir
seus bordos e pìanos de geminação. Reliquias de

ta na moscovi ta em conti nui dade õpti ca . Bi oti ta
ci al mente al terada para cì ori ta.

CSJ-5.2 Mignatito de eonposição granítiea

Microcl ina (35), 0l igoclãsio Anl Z(25), Quartzo
Biotita e Hornblenda (15) e Acess6rios:Titanita,
doto, Apati ta , Zi rcão e 0pacos ( 7 ) .

Textura gnãissica levemente cataclasada. Microclina
xenomorfa de contatos dentados e interpenetrados. Em

parte corroe o pìagioclãsio. Biotita e Hornblenda par
cialmente al teradas para epidoto.

Mígmatíto de eonposíção granítiea

Microclina (40),0ligoclãsio Anl4 (30), Quartzo (20),
Biotita (8) e Acess6rios: Alanita, Zircão,0pacos,Apa
ti ta (?).

Textura gnã'¡ssica sensivelmente catactãstica. Freqtlen
tes porfiroblastos de microclina com textura em moldg
ra. Muì to comum os i ntercresci mentos anti pertiti cos,
pertiti cos e mi rmequiti cos.

CSJ-6

-47 -

dos

bioti
pa r-

CSJ-8. L Mignatito de

Textura fracamente gnáissica. Microclina intersticial
freqtlentemente corroendo plagioclãsio. Bioti ta par-
cialmente clori tizada. Plagioclãsio com al teração par
ci al para escapol i ta e seri ci ta.

CSJ-8.2 Gnaísse granítico

(lB),
tpl-

0l i gocl ãsio Ant Z (4
Bi oti ta e Moscovi ta
pol i ta, 0pacos, Apa

a- t
e omp o s'r. ç ao g?ano d7. o 

"7, 
t7. e a

0), Quartzo (25), l4icroclina (20),
(.l0) e Acessõrios: Clorita, Esca-

tita, Calcita, Sericita (5).

Microclina (35), Quartzo (25), Plagioclãsio An?

Biotita e Hornblenda (.l5) e Acessõrios:Titanita,
doto, Zircão, Apôtita e.0pacos (10).

(t5),
tpl -
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Textura gnãissica pouco cataclasada:microcì ina xenomor
fa em pequenos grãos e em porfi robl astos com textura
em moldura.Quartzo em grãos arredondados,alongados di:
persos ou na forma de pequenos veios.Hornblenda parcial
mente al terada para bi oti ta.

DP-L. 1-L Migmatito de composíção quartzo monzonítíea
0'l igoclãsio AnZ0 (35), t4icroclina (30), Biotita, Horn-
blenda e Epidoto (20), Quartzo (t 2) e Acessõrios: Apa-
ti ta, Zi rcão e 0pacos ( 3 ) .

Textura gnãi ssi ca I evemente catacl ãsti ca. Freqüente
corrosão do p'lagioclásio peìa microcl ina principalmen-
te ao 'l ongo dos pl anos de gemi nação. Mi crocl i na ocorre
pri nci pal mente na forma de pequenos grãos xenomorfos
i ntersti ciai s. Mai s raramente se apresenta em concen-
trações locais a- semelhança de pequenos veìos. Pìagio-
clãsio parcialmente a'l terado para epidoto. Bioti ta par-
cialmente corroida por plagiocìãsio recristal izado.

DP-7.2 Granito apLítíco (oeío)

0l igoclãsio Anl 2(40), Microcl ina (30),
Acessõri os: Bi oti ta, Moscovi ta, Cl ori ta

Textura granobl ãs ti ca

cialmente cl ori ti zada.
cas poiquiliticas.

DP-3.1 Meta-hornbLenda gabro

Hornbl enda (60) , Augi ta

Quartzo (8), 0livina (5)
tâ, Serpentina e 0pacos

Textura granoblãstica. Plagioclãsio recristalizado,in-
tersti ci al e bastante seri ci ti zado. Epidoto sempre as-
sociado ao plagioclãsio corno grãos xenomorfos ou pris-
mãticos bordejando o feldspato ou em seu interior. Au-

gita em grãos intersticiais e como reliquias intensa-
mente ura'l i ti zadas dentro do anf i ¡õl'io. 0l i vi na bastan
te serpentinizada. Quartzo interstjcial de neoforma'-

ção corroendo hornbl enda e augi ta.

I evemente gnãi ss i ca . Bi oti ta par
Moscovi ta freqüentemente em pì a

Quartzo ( 25) e

e Opacos (5).

(12), Plagioclãsio An30 (10),
e Acessõri os: Epidoto, Seri ci

(5).



DP-4. 1 Mígnatíto de eomposíçao quartzo monzonítíea

Textura gnãissica. Frequente corrosão do plagioclãsio
e biotita pela microclina. Quartzo principalmente in-
tersti cial embora ocorra como agregados formando peque

nos vei os. Bi oti ta freqtlentemente al terada para mosco-
vita. Minerais fãlsicos alongados com disposição para-
I el a a subparal el a. Mi cas tamb6m ori entadas.

DP-5.1-A Gnaísse nignatítíeo de composíção granodíorítíca

Pìagiocì
Biotita
0pacos e

ãsio An? (4
e Moscovi ta
Seri ci ta (

5), l4icroclina (30), Quartzo (.l5),
(6 ) e Acessõri os: Apati ta, Zi rcã0,

4).

Textura granoblãstica. Microcl ina intersticial freqüen
temente corroendo plagioclãsio. Biotita e hornblenda
parcialmente alteradas para epidoto. Hornblenda pouco

al terada para bi oti ta.

DP-5.1-B Gnaísse migmatítieo de eomposíção granítíea

0ligoclãsio Anlo (35), Microclìna (20), Quartzo
Biotita e Hornblenda (20) e Acessõrios:Titanita,
tâ, Cl ori ta, tpidoto, Seri ci ta, 0pacos e Zi rcão

-49-

Textura gnãi ssi ca pouco

to e qua?tzo alongados
ralela.

DP-5.1-C Gnaísse nígmatítíco de

Microcl ina (40), 0l igoclãsio Anl6(30), Quartzo
Biotita (5), Acessórios: Sericita, Clorita,
Zircã0, Titanita, 0pacos (5).

M

B

Z

crocl ina (35), 0l igoclãs
otita (.l5) e Acessõrios:
rcão, Cl ori ta e 0pacos (

(20 ) ,
Apati

(5).

Textura
temen te
planos
ciais e

cataclasada.
com ori entação

gnãissica porfiroblãstica. l'licroclina freqüen-
corroendo plagioclãsio ao longo de fraturas e

de gemi nação. 0corre em pequenos grãos i nters ti
em porfi robì astos com textura em moì dura.

f.
comp o sLç a.o g?anL t1, ca

Grãos de fel ds pa -
sens i vel mente pa

( 20 ) ,

Epidoto,

io Anl6 (25), Quartzo (20),
Apati ta, Ti tani ta, A'l ani ta,

5).



DP-5.L-Ð Gnaísse nígmatítíeo de eomposição granodíorítica

Composição mineralõgica e textura idênticas a Dp-5.1-A
di feri ndo, âpênas, por não conter hornbl enda.

DP-5.1.-G Gnaísse nígnatítieo de eomposíção granítíea

Compos i ção mi neral õgi ca e textura semel hantes ãs I âmi -
nas DP-5..|-B e DP-5.1-C.

DP-5.2-A Meta-quartzo díotíto

piroxênio (7).

Textura blastoporfiritica. Plagioclãsio em pequenos
grãos geminados hipidiomorfos a xenomorfos, e como fe-
nocristais geminados de bordos recrístalizados.Parcial
mente aì terado para epidoto, caì ci ta e seri ci ta. Quar-
tzo em grãos intersticiais. Hornbìenda com bordos re-
cri s tal i zados mai s s6di cos e poi qui I obl ãsti cos. Em par-
te al terada para epídoto ao I ongo das cl i vagens. Na

maior parte os cristais de hornblenda são alongados e

di spos tos paral el amente. No núcl eo da hornbl enda pode

ocorrer reliquias de clinopiroxênio(?).
DP-5.2-B Meta-quartzo diorito

Andesina Anqo (50), Biotita (20)
Quartzo (8) e Acess6rios: Mi crocl
tô, Apati ta, Seri ci ta, Cal ci ta, Z

-50-

Hornblenda (.l5),
nâ, Epidoto, Ti tani -
rcão, 0pacos , Cl í no-

0tigoclãsio AnZ6 (40), Hornblenda (25), Biotita (20),
Quartzo ( 5 ) e Acessõri os: Epidoto, Ti tani ta , 7i rcão,
Apatita, Microclina, Sericita, Caìcita (10).

Textura blastoporfiritica. Retações texturais semelhan
tes ã DP-5.2-A. Difere apenas pela maior percentagem
em hornbì enda e a granulação mais fina que a anterior.

DP-6. 1 Mignatíto de eonposiçao quantzo monzonltiea

Microclina (35),0ìigoclãsio An26 (35), Quartzo (15),
Biotita (.l0) e Acess6rios: Clorita, Escapolita, Epído-
to, Calcita, Sericita, Apatita, Zircão_e_^0+¿.ç.gs (5).

,ro- a
t '- 

'-ì '- \-/t

,rl
'i :qL' "ìlc)



Textura gnãissica. Microlina
cial, alguns porfiroblastos.
grãos agregados cons ti tu i ndo

das ) . Escapoì i ta como produto
clãsio. Bioti ta parcialmente
sio parcialmente corroido por

FCZ- 1 3 Mígmatito de eonposíçao quantzo monzonítíea

Textura gnãissica porfiroblãstica. Plagioclãsio como

pequenos grãos intersticiais e porfiroblastos de

bordos i rregul ares. Freqüentemente mi crocl i na pene-
trando nas fraturas do plagioclãsio ou ao longo dos
pl anos de gemi nação.

FCZ-14 Mígmatíto de eomposição granítíca

0ìi9oclãsio AnlZ (38), Microclina (30), Quartzo
Biotita e Moscovita (7) e Acess6rios: Epídoto,
tâ, Cal ci ta, Seri ci ta, Cl ori ta ( 5) .

pri ncipalmente i ntersti-
Ãs vezes em pequenos
diminutas faixas (ou ban

de al teração do pl agio-
cl ori ti zada. Pl agi ocl ã-

mi crocl i na.

-sl -

Microcl ina (40), 0l igocìãsio AntZ (25), Quartzo (20),
Bioti ta (8) e Acessõrios: Granada, Escapol i ta, Zi rcão,
Apatita e Clorita (7).

Textura granobl ásti ca catacl asada. Mi crocl i na em pe-
quenos grãos xenomorfos e em porfiroblastos com textg
ra em moldura. Granada em agregados de pequenos grãos.
Biotita em palhetas orientada aìgo cloritizada.

(20) ,
Apati-
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APENUICE 2 - RESULTADOS

MATE R I AL

Bioti ta

Biotita

Anfi U6l i o

Bioti ta

Biotita

Biotita

Biotita

Anfi uõl i o

Biotita

Moscov i ta

Biotita

nos cãl cul os

ANALfTICOS DAS

Mi gmati to Quartzo
Monzoniti co

Meta-Qua rtzo
Di ori to

Meta-Quartzo
Diorito

Gnai sse Mi gmatíti co

Gna i s se Mi gma titi co

RO CHA

DtTE RM I NAç0rS

Constantes usadas

LOCAL I DADE

Anti cl í n6ri o
de Caicõ

Anti cl i n6ri o
de Florânia
Anti cì i nõri o
de Fl orãni a

Anti cl i nõri o
de Fl orãni a

Anti cl i nõr i o
de Fì orãn i a

Anticlinõrio
de Fl orâni a

Anti cl i nõri o
de Florânia
Anti cl i nõri o

de Ca i cõ

Anti cl i n6ri o
de Caic6

Anti cl i n6ri o
de Caicõ

Anti cl i nõ'ri o
de Caicõ

Gnai sse Mi gmatíti co

Gnai sse Mi gmatíti co

Meta-Hornbl enda
Gabro

Mi gmati to Quartzo
Monzonitico

t'li gmati to Quartzo
Monzonitico

Mi gma t'i to GranÍti co

K/Ar D0 C0MPLEX0 SÃ0

al
K

7,34

7, oB

0,965

7 ,34

7,34

6,92

6,90

o ' 54

7 ,63

7,53

7,7?.

A14orad
cc.SIP/g x l0

I,69l

2,21

0,364

I,829

1,796

I,857

1 '92?

0 ,271

I,768

2,06

I ,7gg

Àß

À
e

d
lo

V I CENTE, RN

= 0,530 x l0-9 unor-l
= 0,585 x I 0-l 0 .nor- I

atom. de K4o em *tot - 0,0il9

-4 % Ar4oatm

4'0

5'5

lo'3

713

6 r5

3,6

6'B

9 '0

Brl

4r8

2rB

I DADT

504 t7

655 t 9

772 t55

540t9

531 r 9

576 t12

595 t21

963 tl5

507 tl l

586 t34

507 tl9

I
ql
l\)
I



i0 L^8 ¡0 c^ltPo

933 0P-5.1-0

931 0P-5.t-E

935 0P-5,',l -F

936 DP-5.1.J

937 0P-5.¿-X

93E oP-il.l-l

APtllD¡cE 3 - oA0os AtlALfltcos DAs StfERllttlAç0ts nb/sr tl'l R0cH^ f0fAL

RocHÂ LocAtTDADE Rb ppn Sr ppn *08775186 s"877S'

Gn¡lss.trlgrrtltlco Ântlcllnõrlo l22grånodlorit{co cle t loranla

cnrrtrGtrrsnâtruco âlttFì:l!ll: r3e

Gnrrsse nrsmàrrtrco :lttFì:13;l: 122 23t

cnrrssr n'rs¡ârrrrco â:"Fìllg;1: 83.8 486

939

9il 0P-6. I

9t2 DP-l.l-l

9t3 0P-5.2-l

94{ 0P-5,2-2

9t5 DP-5.?-3

953 0P-5.1-6

954 0P-5.1-^ll

955 DP-5..l-R

956 0P-5.2-ll

951 0P-1.?

1058 DP-a-l -2-^

1156 8-lE-ì

I I 57 8-l 8-2

1220 8-l 8-3

I 385 CSJ-4

r 389 CSJ-I

ì 390 Cr-l 9

I 1t5 CsJ-s.2

t{76 CSJ-8.2

I r?t csJ-6

l32t csJ-0. l -A

t5e8 csJ-8.1-8

1559 CF-¡l

I 560 FCZ-¡4

I 561 CF-l 0

I 58t FCZ-I 3-l

op-¡r.r-z-E Il:îå:l:î.1'""'" ^l:t"tålÎ:å"

åetr-qu¡rt2o or"'rt" l¡ti;lliiil!
lllqd!tlto Quârtzo Antlcllnõrlo
¡oñronltl co dc cà I co

illgn.tltoQurrtto 
^ntlcltnõrlo¡on¡onltl co dc Florinl¡

xlgoàtlto Quàrtro Antfcllnõrlo l0g0on¡onltlco de cðlco

ret¡-Qurrt20 or.'rt. l¡'tilliS;li
Hetå-Qu.rtzo Dt..tt" å!trFìl::;1:

299 l.l9 0,7387

?98 1 .36 0,7455

fetà-Quàrt¡o or""rt" lStt;llii;li 76,s s65 0,3e5 o.7l60

Gnàllse ¡t9D¡tltico Antlcìtn6rlo 138 Z?Z 1,8ì O,76ll
gr¡nltlco de Flor¡nla

cnàlsse nlgDâtltlco Antlciinirio 43,6r 5431 0,2321 0,7099r
gr¡nodlorltico de F ¡oranll

Gnàrsse nre¡àtfrrco å:tt;lllill: r28 22s Ì'63 o.7s4l

r.etð-Quartro or""rt" lltrilliiili 57.e 676 0,248 o,7l04

Grðntto Aplítlco 
^ntlcl'inõr1o 163,7r TBBr O,60lr O,7l?7

(velo) de

Í19¡àtl to Qu¡rtzo Antlct tr6rlo ,9,8 372 O.6Zt O,tZ56rontonltlco oc udlco

Augen Gnrlsse 8.6 kn r c¡lcó l ll.5 224 I,45 0,7629

Augen Gnalsse I kn ll calc6 94'l 286 0'96 0'7364

Gn¡lsse
s,.""ääiå'.ïir.o 0'ì tn E cålcõ 200'3 l6s6'2 0'35 0'7156

,'."31îl:ïïl." t{E caic6 30 441 o'20 0'7080

,"r"31îl:iir"" 2 ko ttt calco- e8 234 1 '22 o'747s

nr."8lìj:ït1.. ? tn r{ c¡lc6 8e 204 1 '27 0'7538

ürs'arrto srrnltlco ^l:ttt¿ÎÎiå" 137 6s2' o,512" o'7248

Gnlrrse srrnftrco ^ä:ttt¿li:å" 84.4 507 0,483 o'7?s4'

Gnrrss. er¡nltrco ^i:ttt¿ii:åt A1 3st ì,74 o,76eo

tllg¡âtlto, 
^nttcl 

lnórlo 166 77?' 0,6?3.. O,7l3Or
lrtnodlorltlco dr l¡lco

,"113äîilit,." ^l:"t¡li:å" 162 ltz 0'60e o'.ts?

lllgoatlto Antlcìtn6r1o 123 446 o,7gg 0,7227
Qu¡rt¡o oonzonltlco de

,rrsBrtrto eranltrco â:ttFìllill: l18 ?24 t.53 0,7520

plaerocrísro e".rrt" Alji"lliiilo 5e 205 0,838 0,7504

0,".,?ltiilllîr,,.0 il.tFlll3;l: ss.z 484 o,5r o,73zz

19,5 506 0.455 o '7172

90.0 307 0.852 0,7289

9?.3 381 0,697 0'7?31

I ,49 0,7539

0,499 0,7174

IoAD€ ColrVE¡rC¡oil^t
(Ro'0.70510'ooz)

1900 r 130

2000 r l3g

2190 r 120

l6t0 r 290

1780 r 340

1880 r 210

.l800 r 320

2080 r 100

1970 r 450

1760 r ?90

lt70 t 540

1870 ! 490

?080 r ¡20

I{20 i 610

2020 r ll0

1460 r 600

860 r 290

2260 r 300

2666 r ì23+

2187 r tBg'

2027 t 423+

1028 r 744+

2326 ! '143+

z560 t 125'

2300 r 260

2790 r 3ì0

2460 r 116

815 t 25o

ll30 r 230

1490 r 180

2050 t tls

3590 r 190

3530 r 280

1600 r 'l 20

e3r t52 I,94 0'7651

859 0,365 0,7157

-53-

82.5 5t5 0,465 o,7l7l

64,6 634 0,295 0't128

rsoz Fcz-r3-8 o"",,llt[åj111r,,." â:";ìllg;l: 25s s55 r,35 0.737r

+ - BR¡IO ¡EYES .t al.,1975. r Yllor obtldo por dltutçio lrotóplca

i'v.lor obt,ldo do srtot po, dllu.tção. e do Rbtot efetuado por fluorescãnclr de Ràlot I.


