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0s conrp!.exos alcalinos de Estrela e Eldorado locálizam_se
na parte central do Estado do Tocantins; o primeiro, en partes
dos nunicfpios de Porto NacionaL e parafso do Tocantins e o
segundo, no municfpio de Barrolândia.

O Conplexo Alcalino de Est,reIa é constitufdo por U¡na
série de coÌpos tabulares, alonÉados e mais ou menos paraleloÞ,
orientados no sentido NNE-ssll, que exiben nergurhos moderados a
subverticais voltados para SE, com espessura inferior a A00
r¡etros. Esse complexo estende-se por mais de 21 kn e é afetado
por vários sistemas de falhas; o nais inportante destes sist,er¡as
ten direção NNE, é subparalelro/J' ao complexo e corresp.onde .a uma
falha !{anspressional de prováveI deslocamento dextral, que
produz interdiElitagões .e intercaLações entre rochas encaixant,es
e diques de rochas alcalinas,. alén do desenvolvimento de u&.a

'folição iniciaL O outro sist,ena de faLha.s importante, de
direção N50-60¡{ e en encheJo¿, corta o sistemâ de direção NNE e
segnenta, bascula e rotaciona os corpos de rochas ;alcalinas e a

.folicão metanórfica e cataclásticâ ànterior. 
,-

0 Co¡rplexo Alcalino de Eldorado é constitu.ld.o por vários
corpos maiores cor¡ fornas irregulares e dimensõesi variadas, 0
corpo raior abrange uma área. con cerca de O,ZE knz\ e uma.série
de corpos nenotres, cuja largura em geral não ú1tiapassa 1OO

netros, com co¡rprimento de 200 a 1000 nêtros que tenden a ,

alonÉlar-se no . sentido l{Nl{-ESE. Esse conju'nto apresenta uma
est,ruturação ondulada, resultante de dois grupos de dobras co¡r
eixos direeionados para Nl{ e:. NE.

' Anbos os conplexos são constitufdos pred on in an te¡¡"ente por
Élnaisses e granofels reucocráticos, neta-a Ium in osos , niasklticos
e sódicos, correspondendo pet rograf í canen te a litchfierditos,
mariupolitos, miaskitos s.s., nefelina sienitos, sienitos,
nonzossienitos cott¡ nefelina, com raros nefelinólitos e
pegmatitos alcalinos. As_ texturas exibidas pelos gnaisses e

Elranofels dos dois conplexos são predorninantemente
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caracterf sticas de ,processos metar¡órf icos . e ryjgn¡¡!¡|lrg_..-
metassomát,icos, apresent,ando várias Eeraçõep de m.inerais.

Esses conplexos alcalinos estão alojados nas rochas
¡ret,a¡nórficas do "Complexo Goiano",. de idaae TalEuããñãÃ eue
apresentam associações de nlnergfs conpatfveis con a fácies
meta¡nórf ica atnandina-anfibolito alta; fora da zona de
influência do falha¡r¡ento transpressivor o grau metanórfico ê um

pouco nais brando, O "Cómplexo Goiano" e os complexos alcalinos
se sotopõem às rochas- ne t assed ir¡en tares do Grupo Estrondo
(Formação Morro do Campo) en apar.entÊ não-conforÌìidade. 0

netanorfismo do Grupo Est,tondo é datado_de 580 n,a. em isócrona
Rb-Sr em rocha total. Dados radiométricos U-Pb en zircão de
sienito do Conplexo Alcalino de. Estrela em diaglrana de l{etheritl
indicam idades de 540 n. a. , e¡quanto a determinapão Rb-Sr
convencional indica. 1520 'ü.a.; a prineira é considerada a idade
de formação de zircão do "Ci-clo. Brasiliano por metassomatose,
sendo a seElundo considerada indiçativa da idade de cristalização
das rochas alcalinas,

aIcalines,,..de EstrçIa e Eldorado são
e resulùatAn.de uFa segtlêngia de processos
oue -envolveranme Þelo
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The Estrela and Eldorado AIkaIine Complexes are located
in the central part of Tocantins State, central Brazil; the
former is located in parts of Porto Nacíonal and Paralso do

Tocant,ins townships, and the latter in BarroIândia township.

The Estrela ALkaline Complex is made up of a series of
tabular, elongated, roughly parallel for¡uer díkes, lying in a

NNE-SSI,| direction, exhibiting a moderate to steep dips to the
SE, with thicknesses less than 300 meters. The conplex extends
over more than 21 km. It is affected by several fault systems.
The most important of these systelns trends NNE, is subparallel
to the co¡nplex and corresponds to a transpressional fault of
probable dextral displacenent, leading to a coÍ¡plex ningling of
country rocks and alkaline dikes, and the developnent of an

early foliation. The other inportant fault systen, in the N5O-

601{ direction and en echelon, cuts the NNE system, further
segmenting, tilting and rotating the alkaline bodies and the
previously acquired meta¡norphic and cataclastic foliation.

The Eldorado Alkaline Co¡¡plex is constituted by several
IarÉler bodies with irregular shapes and various dimensions. The

largest body covers an outcrop area of about 0.75 knz, and a

series of smaller bodies elonéiated in an approximately }¡N}I-ESE

direction, usually less than 100 mete¡s thick and about 200 and

1000 neters long; a !,7avy structure is here observed resulting
from a superposed pair of fold set,a with NT and NE axes,
respect ive ly.

Both conplexes are predor¡inantly nade up of leucocratic,
neta-aluminous, niaskitic and sodic gneisses and EranofeLs,
pe trograph ical ly corresponding to litchfieldites, mariupolites,
miaskites s,s., nepheline syenites, syenites, nepheline bearing
monzosyenites, also with scarce occurrences of nephelinolites
and alkaline pegnatites. Gneissic and granofelsic textures and

structures are predomlnant in both complexes. Several nineral



generations can be determined as a result of string metamorphic
and metasomatic processes,

These alkaline complexes are associated with the
"Complexo Goiano" meta¡norphic rocks of Archean AÊle that present
¡nineral assenblages consistent with a hiElh alnandine-a¡nphibolite
metamorphic facies; outside of the influence zone of the
transpressive faulting, netamorphic grade is somewhat Iolier. The

"Conplexo Goiano" and the alkaline complexes underlie the
metasedimentary rocks of the Grupo Estrondo (Formação I'lorro do
Campo) in ån apparent non-confornity. I'f etanorphisn in Grupo
Estrondo is dated at 580 M.a. by whole-rock Rb-Sr isochron.
Zircon U-Pb dating fron the syenites of the Estrela AIkaIine
Cornplex indicates ages of 540 H.a. on the l{etherill diaÉram,
whereas a Rb-Sr age determination indicates 1530 I'l .a. The age of
540 M.a. is considered to indicate metasonatlc zircon formation
in the Brasiliano cycle, whereas the older age is considered to
indicate a minínun age of crystallization for the alkaline
rocks,

The Estrela and Eldorado AIkaIine Conplexes are probably
coeval and resulted from a sequence of nultíple-stage processes
envolving a nag¡natic stage and at least two different
ne tamo rphic -me t asonat ic events ,
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Na porção centrar do estado do Tocantins, em duas áreas
distint,as, af lora¡n vários corpos de rochas alcalinas
leucocrát icas insaturadas, representados naiornente por
variedades de 1ítchfieldito-, r¡iaskito_, nariupolito_, nefelina
nonzossienito- e álcali sienito-g¡naisses ou granofels. Levando
e¡r conta o local onde essas rochas eran r¡ais bem representadas,
nas respectívas áreas, conjuntos de corpos foram por nós
denominados Conplexo Âlcalino de Bldo¡ado (Fazenda Eldorado) e
Co¡plexo Alcalino de Est¡ela (Horro da Estrela), porém se¡n as
conotações estratiErráficas que o e¡nprego do terno conpr.exo
ímplica, sep¡undo a acepgão de Henderson et ar. (1gg0) e de petrí
et al. ( 1982) .

0 trato no qual esses dois eonplexos alcalinos se
localizan foÍ objeto de estudos geológicos regionais efetuados
por inúmeros autores, que procuraran definir o quadro
estratigtáfico e os processos defornacionais, netanórficos e
mag¡náticos, e apresentar a história geológica e tectônica da
área mapeada, No entanto, nesses estudos todas as correlações e
o enpilhanento estrati.gráfico baseian-se en evidências
indiretas, co¡no na suposta sir¡ilaridade ou diferença litológica,
estrutural e netamórfica. Outrossim, são poucos os t,rabalhos nos
quais encontra'os referências às rochas arcarinas, e mesno assin
as informacões neles contidas são bastante genérieas. Destarte,
Harchetto (1s73) e cunha et a1. (1gg1) noticiar¡ o descobriment,o
de rochas alcarinas no llorro da Estrera e nas proximidades do
povoado de Horro Santo, respectivanente, e apresentan una breve
descrição petrográfica dos poucos tipos de rochas por eres
encontrados; enquanto Hasui et al. (19g4) e Costa et al . (1ggg)
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apresenta!¡ r¡oderos de posslver estruturação dos corpos alcalinos
no contexto do "Complexo Goiano,,.

Por outro 1ado, não havia dados radlo¡¡étricos Rb_Sr
disponfveis para as rochas das unidades geolóElicas de expressão
reÉional cono o "Complexo Goiano,,, o Grupo Estrondo, a Sulte
(GranitóÍde) I'latança, nem pata as de ocorrência local, cono a
Sulte Serrote, a Sufte Santa Luzla (Granito Barrolândia) e o
complexos alcalinos de Estrela e El_dorado.

A1én disso, a cartografia básica dos corpos de rochas
alcalinas exigia melhor definição, visto que, nos napas
geológicos de Cunha et al. (lg81), Hasui et aL (1984) e Costa
et ar. (1988), a representação cartográfica do conplexo Alcalino
de Eldorado é una figura de contorno parcÍal da área de
ocorrência de vários corpos. O nesno se dá com o Conplexo
Alcalino de Estrela, que é formado por núnero maior de corpos e
extensão nuíto superíor à indicada pelos autores precedentes.

Acresce que os dois complexos alcalinos carecian de
caracterizapão pet,rográf ica e petroqufroica adequada. Aléu disso,
a presenoa de inúneras feições reaclonais vislveis nas rochas no
nlvel de afloranento, ensejava o estudo das possfvels causas e
condições de seu desenvolvimento.

Esto trabalho visou a caracterízar ¡¡elhor a geologia
regional (escala 11500.000), com apoio em dados geoflsicos
(nagnetonet'ria ae ro t ransportad a e autoportada) e ÉleocronolóElicos
(nétodos Rb,/Sr en rocha total , K/At ern ninerais e ll/pb eÍr
zircão), a1én de apresentar, conplementarnente, a prineira
contribuição especrfica ao conheci¡ûento da pet,rorogia das rochas
que constituen os compJ,exos alcalinos de Estrela e Eldorado. por
outro lado vale frisar que estes conplexos e as áreas adjacentes
foran subnetidos a processos int,rincados de deformação e
met,anorf ismo policlclico.



7.2. PR,OPOSTA DE TRABAI.HO

Para alcançar os objetivos da presente pesquisa fora¡¡ as
seguintes as etapas de trabalho:

1' llapeamento na escara de 1:50.000 das duas áreas coü¡
ocorrência de corpos de rochas atcalinas (Eleologia de
superffcie e magnor¡etria),

2. Definição das prováveis relações estratiEráficas e
estruturaís entre os corpos de rochas alcalinas e as
unidades adj acentes.

3. Caracterização petrográfica dos principais tipos de
rochas alcalinas e suas encaixantes,

4. Deterninagão da evolução petrográfica das rochas
alcalinas com base nas transfornações mineralógicas e
texturais.

5. Caracterização petroqulnica dos principais tipos
petrográficos de rochas alcaLinas e fenitos.

6. caracterização das fácies e dos eventos netanórficos nas
rochas encaixantes con base no estudo das assembléias de
minerais e das texturas,

7. Determinação das idades radionétricas dos complexos
alcalinos e das unidades litológicas e
lit,oestratiElráficas de extensão regional co¡no o ,,Conplexo

Goiano", o Grupo Estrondo, a Suite (Granltóíde) Hatança,
ben cono a Sufte Serrote e a Sufte Santa Luzia (Granito

. Barrolând ia ) .

8. Análise interpretativa dos dados aeronagnéticos reÊlionais
preexist,entes, subsídiados por levantamento
autotransportado.



1 .3, CAR'ACTER STIC.A'S D^A,S .A.REAS
E STIJDADAS

1.3.1. LoCALIZAçãO

0s complexos alcalinos de Eldorado e Estrela situan_se en
duas áreas distintas na porção centrar do Estado do Tocantlns, o
prineiro deles localiza-se en terras do municfpio de
Barrolândia¡ åo su1 da ViIa de llonte Santo, êm suas
proximídades, e o segundo abarea porções territorials dos
nuniclpios de Porto Nacional e de parafso do Tocantins (Fig. 1).

t.3.2. ACESSO

0 Complexo AlcaLino de Eldorado é atinÁido a partÍr da
safda norte da cidade de paralso do Tocantinsi segue_se
inicíalnente cerca de 0,S kn pela Rodovla BR-158 rumo norte, até
se atingir o trevo para Casearaj al, entra_se à esquerda e
percorre-se cerca de 20 Km até a Fazenda São Sebastião, en cujas
terras apatecen os maiores afloranentos (Fig, 2),

To¡¡ando-se a localidade de Fátina, que é cortada pel_a BR_
153, èono ponto de referência, at,inge-se o Conplexo Alcalino de
Estrela, seguindo-se inicialment,e pera BR-1sB no sentido norte,
cerca de 4 Km até o trevo para porto Nacional; neste ponto tona_
se à direita, anda-se cerca de 2! Kn, encontrando_se então a
Fazenda Sueupira; al, entra-se à esquerda, percorre_se a estrada
de terra carroçável principal por cerca de 24,5 Kn, até atingir
a Fazenda EstreIa, en cujas terras afLora¡¡ os principais corpos
de rochas do conplexo hor¡ônino (Fi6. 2).

1.3.3. CLII{A

A região, segundo Nimer (19?7, in: IBGE IST?), te¡¡ clina
tropical, quente, seni-rtnido, con 4 a E neses extrenaüente secos
(naio a setenbro), A tenperatura nédia é de aproxinadamente
25ôCt nos neses mais quentes e secos, é de 2?ôC, enquanto a
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nédia das máximas en setembro é de BSo C, Nos meses nais quentes
são co¡nuns temperaturas superiores a OBoC, com máximas absolutas
de até 42oC. A temperatura média no mes mais frio é de 24oC, e a
nédia dos mfnimos térnicos e¡¡ julho é de I7.,C, enquanto as
mfninas absolutas do ano estão em torno de lOoC, As
precipitações pluvionétricas náxinas correspondem ao trimestre
dezer¡bro-janeiro-fevereiro, durÈnte o qual chove 4b-SS% do total
anua1. 0 lndice pluviométrico anual está em torno de 1750 mm.

1.3.4. VEGETAçAo

0s dois complexos situan-se reÉliões f i toeco lóEli cas
distintas.

0 Complexo Alcalino de Estrela localiza-se na reEfião
onde, seg¡undo l,lileski, Doi & Fonzar (1g81), predonina a Savana
Arbórea Abe¡ta (Campo Cerrado) con Floresta Galeria, na qual
aparecen encraves de Savana Arbórea Densa (Cerradão), que vaí
sendo substitufda por Areas Ant,rópicas utiliaadas para lavoura
de arroz e soja.

A prineira formação aparece com duas subformações: una de
fisionomia canpestre, entreneada de arvoredos colt nenos de b n
de altura, às vezes ben espaçados; e outra, caracterizada pela
f loresta-d e-gaIer i a .

Na subformagão ca¡opestre o estrato herbáceo tem cobertura
quase uniforme e é representado por algumas espécimes
Elrar¡inosas, notadamente dos generos Aristida (capin-barba-de_
bode), Axonopus, Panicun e por outros indivíduos das familias
Cyperaceae e Eriocau faceae,

E entre os espécines do estrato arbóreo aparecem pau_
terra (Qualea . sp. ), Lixeira (CurateJJa ane¡icana), barbatinão
( Stryphn odendron barbadetinan), jacarandá (llachaeriun sp,),
uurici (Byrsonina coriacca), pau-de-t,ucano (Vochysia sp. ),
carafba (Tabebuia caraiba) e pau-sant o (Xielneyera sp, ),
destacando-se, nas Iinhas de drenaÉleÌì, a sucupira-preta



(Bovd ichia vizgi J ioides) e o
fraxinifoliun).

I
gonça1o-alves (Astron i un

Nas florestas-de-galeria a largura e a conposição da
faixa de vegetação são ¡nuito varíáveis, mas ela é senpre alta edensa; ocorre acompanhando toda a drenagen local na forma de
sinuosos cordões florestais, notadanente no Rio dos lrangues e
nos córreÉos Hata Grande, do Gato, Barriguda, São José, Bacabá e
I'fóia' As espécies que nela aparecen cor¡ mais freqüência são aenvira-pindafba (Xylopia sp.), o ipê_anarelo (Tabebuia ,sp. ), ajacarerlba (Caljophyllun brasiJiense), a itarlba (physocalynna
sp.), o jatobá (Hynenaea ssp. ) e a guaruba (yochysia sp.).

Sobressaem nesta fisíonomia as seguintes palmeiras:
buriti (l{auritia sp. ), inajá-cabeçudo (Ìlaxiniliana sp. ),guariruba (Syagrus sp. ), nacarlba (Ac¡ocomia sp),

Pequenas áreas remanescentes de encraves da Savana
Arbórea Densa (Cerradão) ocorrer ao su1 do Horro de EstreLa, nas
fazendas Hato do Meio e pé do ìlorro, na nesopotâmia do Rio dos
I'langues coD o córrego são José e e¡r alguns setores restrítos das
fazendas Prinavera, Urucaiana, Valparafso e Rio dos Hangues, na
netade norte do Complexo Alcalino de Estreta.

Nesta fornação o estrato arbóreo alcança de ? a 12 m de
altura, co' argutnas árvores emeréentes com nais de 15 n de
altura, salientando-se arguns éeneros não excrusivos da savana,
co¡no: sucupiras (pterodon .sl:. e Bowdichia sp,), goncalo_alves
(dsttoniun fraxinifo)iun), aroeira <Astroniuø s.p. ), jatobå
(Hynènaea sl:p. ), angico preto ( pjpt adenia nacroeaÌpa) e outras.

No estrato dominado são encontrados os paus_terra (euaJea
sp. ), lixeira (Curatella anericana), naraxinbé (Ennotun
faÊifoiiun), murici (Byrsonina crassifoJia), pequi (Cazyocar
brasiliensis), maraxinbê (Ennotun fa*ifoj/iun), açacurana
(Erythrina É:lauca) e outras.

0 estrato lenhoso inferior é em geral denso, sendo
f orr¡ado maior¡¡ente por plantas esclerófilas que atinElen de 1 a 4
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n e acompanhado Þor herbáceo sempre muito reduzido, formado por
Granìneaa, Cyperaceae e Bronef iaceae,

A área ocupada
localiza-so en reÉlião de
da savana com a Floreèta
cono de ecótono, e ambas
por áreas antrópicas,

peLo Cor¡p1exo Alcalino de Eldorado
Tensão EcolóÉlica, onde ocorre o contato

Estacional, tanto na f or¡¡a do encrave
acham-se na naior parte substituldas

Assi¡r, na porgão sudoeste
das fazendas Mat,ona e Flor da
Floresta Estacional; no resto da
pequenas extensões Élraminosas
predonlnio das áreas ant,rópicas.

e sul do complexo, nas terras
Mat,a, aparecen encraves de
área a vegetação é mista, con

e faixas de tabocas, con

No estrato arbóreo são encontrados: ipê_anarelo (Tabebuia
sp. ), jatobá (Hynenaea sp. ) , jatobá do canpo, peroba
(Aspidosperna sp. ), cedro (Cedrela sp. ), angico preto (piptadenia
nactocarpa), aroeira, jacarandá, ceÉla_¡rachado, xicha, nírindiba,
barriguda e outras.

1.3.5. GEO}'ORFOLOGIA

Os dois complexos alcalinos situan-se en áreas conpaisagen de relevos distintos, conforne os dados e a definição
das unidades geor¡o rfo 1ógicas regionais efetuados por r'ramede,
Ross & Santos (1981),

0 Complexo Alcalino de Estrela situa_se na unidade
denoninada Depressão do Tocantins, que ten grande expressão
?eEli onal .

Essa unidade constitui u¡n conjunto honogêneo conaltimetria de 200 a 300 n. Apresenta relevo de dissecagão suave,
predominando extensivar¡ente as f or¡las tabulares, con grandê
diversidade de expressão aureolar.

. Da superffeie rebaixada e suavenente dissecada que
caracteriza a depressão enerElen relevos residuais alongados eiso-orientados na diregão NNE, conhecidos localmente co¡ro ¡rÌorros
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de EstreLa e da Barriguda, com artimetria r¡áxima de 41g e 34g nrespectivanente. Esses morros constitue¡¡ residuais de rerevos
dessimétrlcos, com feigões à semelhança de hog_back,
apresentando cornijas e reversos curtos,

No gerar o badrão de drenage¡¡ é retanErurar e os vares são
relativamente incisos,

O Complexo Atcalino de Eldorado situa_se na
Patamares do Interflrlvio AraÉluaia_TocantÍns.

un idade

A unidade compreende un conjunto de relevos escaronados,
com deElraus paralelos e sucessivos, talhados em ritologÍas do
Grupo Estrondo e Formação pimenteiras.

As frentes desses pat,anares estão voltadas para oeste econstituen escarpas descontfnuas que se achan desfiguradas pera
atuação erosiva' os reversos inclinam-se para leste e constitue¡n
una superffcie contfnua bastante dissecada, oriÁinando f or¡¡as
tabulares con drenager¡ de incisão profunda.

Particul.arnente na área do conplexo, a dissecapão foi
mais profunda, e expôs o "complexo Goiano,, e os corpos de rochas
alcalinas, dentro de u¡r anfiteatro erosÍvo ovalado.
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CAP r:TLIL() 2
l"lFTODOI-OC}I A

2.L. CARTOGRAFTA CSEOI-OGTCA

Para elaboração dos mapas geológicos apresentados na
escala de 1:50.000 dos cor¡plexos alcalinos de Estrela e
Eldorado, e para definir as prováveis relações estratigráficas e
estruturais entre os corpos de rochas alcalinas e as unidades
geológícas adjacentes, foran utilizados: interpretação de
nateriais de sensoriamento rer¡oto; análise de plantas
topográficas e planimétricas; levantar¡ento EleológÍco de
superflcie, levantanento nagnetométrico; e interpretação das
anonaLias magnéticas, Os procedimentos metodológicos para
execução desses trabalhos acha¡n-se descritos nos subitens
abaixo,

2,T,T. INTERPRETAçAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS, IIIAGENS
RADARGRAHETRICAS, IIIAGENS I.ISS DO LANDSAl 1,
PLANTAS TOPOGRAFICAS E PLANII,IETRICAS.

As fotografias aéreas, as imagens ÌlSS do Landsat 1, a
imagen radargramétriea e as plantas topográficas e planinétricas
foram empreÊradas como recursos auxiriares no mapeamento
geolóElico.

Para esse fim, foran.utilizados: fotografias aéreas do
Convên io USAF-DSG,zÌ'íE, en escala aproxinada de 1 :60, 000 ( 1g62 ) ;
PROSPEC 

- 
Levantanentos, prospecções e Ae rofo t ograüetr ia S,/A;

do Projeto Araguaia do Convênio pROSpEC-DNpl,l/HA, escala 1:45.000(1956); mosaico senicontrolado de radar en escala 1:2s0.000 do
Projeto Radambrasil, folha SC.ZZ-Z-B (1926); inag¡ens l,fSS do
Landsat 1 de 78/O?/26, realçadas pelas técnicas de AmpIiação
Linear de contraste-AlC, de conposições coloridas contrastadas -
CCC e Divisão de Canais - DC, todas-faLsa cor e em escala
1:100.000 e 1:400.000; una inagem en branco e preto, canal Z, en
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escala 1:500.000; plantas topográficas da Diretoria do serviço
Geográf ico do llínistério do Exército (DSG_Ì,fE), f olhas: pIUlt
SC.22-Z-B-I ( lg7g), paralso do Norte SC,ZZ_2_B_II ( 19ZS) eFátir¡a SC.ZZ-Z-B-V (1978), todas er¡ escata 1:100.000; e folhasplanimétricas nrtneros 165g, 1659 e 1726 do projeto Araguaia, en
escala 1 : 100.000 de 1958.

A interpretação das fotos aéreas baseou_se no nétodorotineiro descrito por Ray (1g63)¡ 9ue utiliza os elementos
funda¡¡entais de interpretação geolóElica de fotografias aéreas,tais cono: ton fotográfico; cor; textura; arranjo espacÍal
ordenado dos aspectos geológicos, topográficos e da vegetagão;
fornas de relevo; relação das feições associadas; etc.

A interpretação de imagens Landsat falsa_cor baseou_se naanálise do conportamento espectral dos tipos litológicos e desuas associações especificas de rocha_so1o_vegetação, como
sugerido Þor paradella (19g4).

As plantas topográficas e prani¡¡étricas foran utilizadaspara análise mais anpla dos nodelos da rede de drenagen, comvistas a auxiliar na identificação e interpretação da natureza
litológica e estrutural do terreno.

Cabe dizer que a resposta desses produtos foi baixa, noque diz respeito à identificação e à delinitação dos corÞos derochas arcalinas, no âmbito do complexo Alcalino de Erdorado ena netade norte do Complexo Alcalino de EstreIa, devido àpequena possança dos corpos, à falta de expressão topográfica enrelaçãõ às encaíxantes, ou por se acharem encobertos por
sedimentos.

Ainda vare salientar que, em vista da baíxa densidadegeral de afloramentos, nesmo contando con o auxí1io dos recursos
da Geofisica os mapas geológicos apresentados fícaram aquém do
desej ável .



13

2.7,2. LEVANTA},ÍENTO GEOLOGICO DE SUPERFICIE

A netodologia do levanta¡rento geológico foi a usual, deperfis geoJ-ógico-estruturais iso-orientados ao rongo de picadas
de direção N45l{, com vistas a definir a disposição espacial dasunidades titológicas e de åeus elementos planares e lineares,
conforme as técnicas descritas por Hoseley (1Sg1), Barnes (1Sg1.)
e llcClay (19S?). Tar¡bém fora¡r feitas observações pontuais entreperfis, ao lonÉfo de estradas, caninhos, córreËlos e glrotas, com oobjetivo de se deter¡nlnaren os limítes e as inter_reLagões dos
corpos rochosos.

Os afloranentos de rochas do enbasanento (,,Conplexo
Goiano" ), nas áreas dos dois complexos aLcalinos, são
extremanente raros, esparsos e descontinuos, constituindo blocos
e matacões arredondados, soltos, deslocados da posição original,
fato que inviabiliza a tonada de medidas estruturais, euando seapresentan na forna de 1aj edos, acham_se, quase sempre,profundamente alterados, havendo, por consègu intè, grande
dificuldade en se obter anostra fresca_

2. 1.3. LEVANTAHENTO HAGNETOI.IETRICO

Z.L.g,1. Considerações gerais

A nagnetor¡etria foi utilizada cono subsldio ao mapeanentogeológico no âmbito do Conplexo Alcalino de Estrela, uma vez que
os corpos de rochas alcalinas, en sua naior parte, estãocobertos por soLos residuais deles derivados ou apresentan-se
encobertos por sedinentos pellticos, pelftico_psa¡lfticos e por
conÉlronerados oligoniticos, ou afloran cono blocos soltos e
esparsos no campo, tornando assin diflcil o seu napeamento,

A escolha do método nagnetor¡étrico deveu_se aos seguintes
fatores:

(a) ern ensaios de 1aboratório, as ¡ochas alcalinas
nostraram susceptibilidade roagnética nuito naior que
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as rochas encaixantes e adjacentes regionais (ver
Tabela 1);

(b) nos perfis magnetométrlcos experimentais confirmou-se
a aplicabilidade do nétodo, pois os corpos de rochas
alcalinas apresentaram amplitudes de anomalia
nagnética de várias centenas de nT, contrastando
nitidament,e con as der¡ais Iitologias;

(b) o ¡rétodo de revantamento é de execução reratívanente
rápid a.

Destarte, esse método Eleof lsico permitiu deteotåt em
subsuperffcie os corpos de rochas alcalinas inter¡perizadas eÍ¡
superflcie ou os encobertos por sedimentos, e deterninar quando
os blocos soltos constituen cotpos contfnuos ou seÉlnentados,

No ânbito do Conplexo Alcalino de Estrela, os trabalhos
de levantamento magnetonétrico foran efetuados ao rongo de 1B
picadas de direção N4Sl{, perfazendo S1,g Km. A localização
desses picadas e dos respectivos perfis magnéticos pode ser
vista na Fig.0S, nos anexos.

As picadas ao rongo das quais foi efetuado o revantanento
nagnetométricô foran abertas a foice e terçado, orientadas con a
btlssola no tripé e estaqueadas equidistant,enente a 12,5 Betros.
A abertura das picadas foi efetuada por trabalhadores braçaÍs
contratados, enquanto o levantamento maÉlnetométrico foi
realizado pelo autor e ex-alunos do curso de Efraduação do
fnstituto de Geociências - USp,

0s perfis ¡ragnetonétricos foran orientados de nodo a
cortar as estruturas reErionais e dos corpos de rochas arcarinas
e evitar o risco de nedir apenas um dos póIos magnéticos das
anomalias, se a direção do levantamento fosse E_ll .

0 levantanento foi real-izado com naElnetônetro de
precessão nuclear (proton Ìlag¡netoneter), modeLo G_g10, da
Geolletrics, que nede o campo nagnético total con precisão de 1
nT. A precisão do aparelho é nais que suficiente para os
objetivos do revanta¡rento, una vez que a anpritude das ano¡narias
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ê, en geral, de centenas de nT. Esse magnetônetro é dotado de un
f il.tro que visa a maximiear a relação slnal_ruido, importante
nas regiões de baixa latitude magnét1ca, onde o sinal é fraco.

A ¡netodologia utilizada no levantamento acha-se descrita
etD Breiner ( l9Zg). Como modiffcagão à net,odotogia por eIe
descrita, efetuamos a leitura do canpo nagnético local en cada
uma das estações, en três alturas distintas (Z,BO; 4,g0 e 6,10
m), corn o intuito de deter¡ninar a razão de decainento, que
pernite eriminar o efeíto de nateriar artamente nagnético de
superfície, que provoca o aparecinento de picos de farsas
anonalias no gráfico de anomalia magnética. O espaçanento náxir¡o
entre as estações, ao longo dos perfis, foi de LZ,5 n,
diÍrinuindo para 6,28, g,IZ e 1,0S metros nos trechos co¡r
variação do campo magnético local, de forna a permitir una boa
deterninação dos pontos de inflexão das curvas de anomalia, O
controle da variação diurna do campo magnético em cada perfil
foi realizado através da estação-base ¡¡óvel, con utilização do
método denominado "salto de rã", com Ìegresso e reitura de pero
menos 4 vezes, en períodos infe¡iores a t hora de cada uma das
estagões-base nóveis.

Tanto as estações-base nóveis de cada perfil quanto as
várias est,ações-base intermediárias utilieadas durante o
levantament,o magneto¡rétrico foram "amarradas" a una estagão-base
geral localizada na Fazenda pé do Morro (Fig.63), 9uepraticanente não apresenta gradiente nagnético vertical e
horizontal.

Os dados magnetonétricos brutos de canpo de todos os
perfis foran reduzidos por neio de curvas de variação diurna do
canpo nagnético e ajustados en reração à base gerar. Na corregão
dessas curvas fora¡r utirizados os registros da Estação r,fagnética
de vassouras, RJ, através dos quais foi posslvel conhecer os
perlodos de distrrrbios nagfnéticos e suas ma6¡nitudes, A preeisão
das curvas de variação diurna obtidas é estinada en torno de 5
nT, valor esse muito nenor que a amplitude das anonalias, sendo
considerado, por conseguinte, satisfatório.
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Con dados assin reduzidos e corrifidos foram elaborados
perfis de anomalia naElnética total, ajustados em relação à base
geral.

A análise visual desses perfis nagnéticos most¡ou que
eles apresentaram o éradiente do canpo magnético regional de Z-
11 nT,/Kn; isto é, muito maior que o esperado para a área em
apreço, seÉundo o Hodelo G1obal, que prevê uma variação de l. -z
nT/Km), e consoante o IodeIo para o Nordeste Brasileiro de
Haralyi (1988), elaborado a partir do banco de dados do projeto
HaEnet do U.S. Navy Oceanographic Office (19S8-1S26), que indiea
variações de 1,6 n'I/Kn.

Para determinar a razão dessa discrepância foi elabo¡ado
u[I mapa regional de intensidade do campo nagnético total con
filtragem â >5 Km, a partir dos mapas de intensidade nagnética
t,otal ( folhas SC .22-2-B-I , SC.ZZ-Z-B-It, SC. ZZ-Z-B-IV e SC.ZZ-Z_
B-V) do Projeto Geoffsico BrasiI-Canadá, publicados pelo
Depart,anento Nacional da produção }lineral (1g7ga e b). O mapa
gerado por fiLtrageE, através da elininação de anonalias
eagnéticaß con À<S Kn, mostTou que os perfis nagnéticos situan_
se na boy:da de u¡r baixo nagnético de expressão regíonal na
anplitude da área estudada, e por conseÊluinte incorporam valores
dessa anonalia reg¡ional .

A partir desse ¡rapa (Fig.64), cuja versão reduzida para
escala de 1:250.000 está nos anexos, foi calcurado e elininado o
gradiente regional do campo nagnético en cada un dos perfis,
devido a una anonalia de oriÉlen profunda.

2. 1.3.2. Interpretação qualitativa dos perfie
üagnét icos

Já foi ¡¡encionado acima que o levantamento nagnetonétrico
foi efetuado com vistas a reconhecer quaritativamente a atitude
e a posieão dos colpos de rochas alcalinas, com o objetivo
úIt,imo de auxiliar no napeanento geoLógico.



18

Para possibilitar a interpretação das anomalias
magnéticas foi elaborado un ábaco, que relaciona a amplitude dospólos P (positivo),/N (negativo) com angulo de nergulho de undado corpo ou farha' para a sua eraboragão foram deterr¡inados
previ arnen te os seguintes elementos:

7. Diregão dos Corpos

Através dos trabalhos
nagnetométrico, verificou_se que
alcalinas no âmbito do Cornplexo
en torno de N108.

de levantanento geológico e
a direção dos corpos de rochas
Alcalino de Estrela s i tu ava_se

2. fntensìdade llédia do Canpo llagnético ?otaI Regionat

O valor desse parânetro (ZS.7EO nT) fói obtido a partir
do napa regional de intensidade do campo magnétlco totalfiltrado (A>S ßm).

3. fncJinação (I) e DecJinagão ìlagnética (D)

Esses elenentos foram determinados co¡t¡ o uso das funções
calculadas nor Haralyi (19gg), que nais se ajustan ao campo
magnético total para a área compreendida entre os paralelos de0o a 14o Lat.S e meridianos de 86o a SZo a l{.Gr., enpregando_se
os dados do projeto Magnet do U.S. Navy Oceanographic Office
( 1953-1976).

f =- 10, 342-I,77OxLat+ 1 , 0036xt,ong+2, 5x10-+xA1t-0, 32S 16xAno( _ 1S0O )
D=35, 945-0, 0?804xLat-0, 51495xLong-1, 867x1O-¿xAIt+0, 08BB4xAno

Onde:

Lat é a latitude en Elraus e a sua fração decimal
LonE é a longitude en Elraus e a sua fragão decimal
Alt é a aititude em metros aciraa do nlvel do mar

os valores carcurados para as épocas dos revanta¡rentospara coordenada nédia de 10oz8' Lat.s (10,46s6) e 48-46' t{.Gr(48,7666) forar¡:



1985

1986

1987

17, 09

L7 ,24
t7 ,32

7,52
I t02
a,37

4. Curvds teóricas de anoøaJia nagnétlca totaj, sinulando
as posslveis condigöes gerais de estruturação
apresentadas pelos corpos de ¡ochas aLcallnas,

Para a geração da série de curvas teóricas de anonalia
magnética total, foi enpregado o software GrafnaÉl de Haralyi
(1S82). Na geração dessas cutvas foram utilizados os seEluintes
dados e valores fixos: direção do corpo (N108); inclinação
magnética (-8.); declinação nagnética (-1Zo); ¡nédia da
intensidade do canpo Eagnético regional (Zb.?SO nT); diferença
da susceptibilidade magnét,ica entre os corpos de rochas
alcal-inas e encaixantes (0,0010 e.m, u. )i e como variável o
nergulho dos corpos ou falhas, à qual atribulnos diversos
ângulos de mergulho, a saber: para o norte + 1So, + goo, + 45ô,
+ 75oi vertical; para o sul - 15o, - A0o, - 60ô, - ZSo,

5. ReJações da Anplitude dos pó1os p/N

A partir das curvas teóticas obtidas no iten anterior
foran calculadas as razöes dos valores dos picos do póIo p
(positivo) pelo N (negativo) para cada ur¡ dos â.ngulos de
nergulho dos corpos ou falhas hipotéticas.

6. Elaboração do ábaco

Com os dados obtidos no iten precedente foi elaborado o
ábaco propriamente dito, que aparece na Fig, A.

Neste caso particular, verificanos que, para cotpos que
apresentan nerÉlulhos para o sul e lresno at,é 62.r para o norte,
t,emos o pólo positivo situado ao norte e'o negativo, ao sul. No
caso de merÉlulhos mais suaves para o norte, ocorre una inversão
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do quadro e, por conseguinte, er.es foram plotados como varores
negativos nesse ábaco,

A finalidade precfpua do ábaco elaborado é possibilitar
una rápida determinagão dos ângulos de mergulho dos corpos e das
falhas.

A interpretagão das anonaLias nos perfis magnetonétricos
foi efetuada em vários estágios; prínelramente foi efetuada a
separação nanuar das principais anonalias, e depois a das
sobrepostas, duplas e mrlltiplas. A se6luir, foi realÍzada a
interpretação de cada una das anomarias, determinando-se sua
ì.ocal.ização e o ângulo de r¡ergulho con o auxllio do ábaco.

Assim, foram deLinitadas er¡ cada perfil as faixas de
rochas alcalinas, sendo seus cont,atos traçados no ponto de maior
grådiente da anomalia. cabe sarientar que as zonas de rntensas
perturbações nos grandes corpos alcalinos corresponden a falhas
magnetizadas e as ano¡nalias dipolares, a corpos tabuLares ou
d iques .

Todas as anonalias relacionadas na anáIise qualitativa
cono supostament,e referentes aos corpos de rochas alcarinas
foran verificadas e confírnadas no campo na naioria dos casos,
direta ou indiretanente, quer pela presença de rochas alcalinas
no suposto alinhanento, quer pela presença de solos detas
derivados con zircão, que é o mineral resistato tiponórfico
nessas rochas, ou por blocos de bauxita a1veolar.

As int,erpretapões poden ser vistas ao lado dos perfis
magnéticos e geolóEicos representados pelas FiEiuras 65 a 62, nos
anexos.

2.1,3.3, llodelagen de anonalia nagnética

Com o fito de obter nelhor infornação quanto à atitude e
à g¡eonretria dos corpos en vários trechos de alguns perfis,
recorreu-se ao processo de ,,Hodelagem de Ano¡nalia Hagnética,, em
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conputador, que é facilitada por uma separapão prévia dos
diversos dipolos do perfil nagnético.

Como os corpos são tabulares, pudemos usar a metodologia
bidimensional 2D. Para consecução desse objetrvo recorrenos ao
proÉrana de conputador GRAFHAC, que utiliza o algorittro
originalmente proposto por Talwani et al. (19Sg), que foi
simplificado para um dique infinito.

A modelagen 2D consiste er¡ cohparar e ajust,ar uma curva
teórica getada com a curva obtida através dos dados de canpo do
dipolo anaLisado. A conparação é feita pelo cárculo do desvio
entre as duas e o ajuste é feito mudando-se os parânetros
atribuldos ao corpo, até que se ninimize a "somatórÍa dos
quadrados dos resfduos", que é expressa pela fór¡rul.a (yo_
Ycar)z/n, onde vo é o varor observado er¡ canpo; vcar é o valor
calculado; e n é o n¡lmero de pontos observados,

Nesse modelanento, são fixados os valores dos dados
conhecidos (tais cono direção do corpo, inclinação e declinação
nagnética e a média da intensídade do canpo maÉnét,ico regional)
e os valores admitidos por evidêrrcias de ca'po para o número de
corpos e para a prováve1 profundidade do topo do corpo ¡¡odelado.
Por out¡o lado, a espessura do corpo, o nergulho do corpo, o
"centro do corpo" em relação ao perfil e a diferença de
susceptibilidade magnética do eorpo e da encaixante são tomados
como variáveis utilizadas no modelanento.

O nodelament,o sé processa matenaticamente em computador,
até se obterem, após "n" interações, dados da curva t,eórica mais
próxi¡¡a possfvel da obtida con os dados de campo, isto é, com o
nelhor ajuste.

0 progra¡na acima citado permite sobrepor várias imagens
de interagões no vldeo acoplado ao couputador e , destarte,
observar a sequência de ajustes da curva feitos por tentativa e
suas tendências, de sôrte a permitir una avaliagão dos
parâmetros e da nagnitude de suas Elrandezas a seren ajustados,
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' Neste trabalho utilizamos um microcomputador TRS-8O
IlodeLo r, com 92 Kb, e PC cor¡ 204 Kb de memória e 2 discos d¡jye
de 5 t/4", dispondo de recurso gráfico de arta resolução de 4g0
X 192 pixels, acoplado a uma impressora natricial.

0s dados de espessura dos corpos obtidos nesae
nodelamento foram utilizados na confecção do esboço geológico do
Complexo Alcalino de Estrela,

2.2. CARACTE FrI Z AÇz{O PET ROGFT¿{F T CA
E M T T{E RAL(fG:f CA DO S
P Fl'I NC T P.A.I S T I PO S DE R(fCI{AS
ALCAI. T Ì{AS E DE S(J.A,S
ElilCAI >TA¡{TE S

A caracterizaçã,o petrográfica foi efetuada atrçvés do
exane de anostras de mão e de 1âminas de1Éladas de êr: pþsi¡s5
representativos dos vários tipos de rochas alcalinas, fenitos,
énaisses, anfibolitos, granul.itos básicos, xistos, cáIcio_
silicáticas, quartzitos, básícas, ultrabáslcas, granitos,
cat ac las i t,os e ni lon itos,

Foram estudadas r¡ais de 320 lâninas delgadas e 6 seções
polidas. As análises petrográficas foran efetuadas consoante as
técnicas convencionais, deterEinando-se a composição
mineralógica, a composigão modal (em parte das anostras), os
aspectos texturais e a sequência de cristalização.

Para facilitar a distinção entre a nefelina e os
ferdspatos en râninas delgadas e pracas, foi utirizada a técnica
de coLoraçäo da neferina com azur de netireno proposta por shand
( 1939); e para a distinção entre o pLa6tioclásio (albita e
oliÉloclásio) e o nicrocllnio, quando não geninados, foi
utilizada a coloração do riltino cor cobaÌtonitrito de sódio,
segundo o ¡rétodo descrito por paine (1S66).

No caso das rochas alcaLinas, as paragêneses dos ninerais
e a evolução das texturas foram interpretadas en concordância
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com os critérios descritos e empreÉados por Tilley (1gSZ),
Goodspeed (195S), Appleyard (1S69), Duke (1g25), Duke & EdÉtar
<7977) e Lowett & Vitlas (1983).

As fotomicroErrafias de 1â¡¡inas dergadas forar¡ feitas con
o uso de nicroscópio nodelo AXIOPLAN HC 100, da Zeiss_RFA.

Para identifícar feldspatos de segunda gerapão fornadospor metassomatose, utilizou_se a técnica de análise por
catodoluninescêneía, descrita por Mariano (1g7g), Hariano (19gg,
in: Harshal.r, lsBB), enpregando o lu¡rinoscópio |lodelo ELll 2B da
Nuclide Corporation, montado en u¡¡ nicroscópio petrográfico. Averificacão da cor¡posigão das fases r¡inerais neofornadas, ou com
zoneanento secundário, identificadas por catadoluminescência,
foi efetuada através de análise quinica en microscópio
eletrônico de varredura, modelo Stereoscah 200, da Canbridge,
dotado de dispositivo para anrilise por energia dispersiva.

A técnica de difrapão de raios X foi aplicada na
identificação de zeólitas, feldspatóídes e de alguns minerais
raros' As análises foram efetuadas en difratônetro automático da
¡Darca Rigaku, modelo GeiÉlerflex D/t|ax, com monocror¡ador
acoplado, As condíções instrunentais de operação variaran de
acordo com as necessidades especificas de cada anostÌa.

Para auxilíar na identificação nais acurada dos ninerais
formadores de rochas, tanto dos pri¡nários e secundários quanto
dos acessórios, foran efetuadas várias análises qufnicas por
microssonda eletrônica pelo Dr. F. Delbove, no Centre de
recherches sur fa synthèse et chenie des nineraux, Orleans,
França,

A definição das rochas nètanórficas baseou_se em dados
mineralógicos t,exturais e esttuturais, tanto de campo quanto desecções delgadas. Na definição de texturas e estruturas
utilizou-se o dicionário de teïnos e atlas de texturas e
estruturas de rochas lgneas e netanórficas de polovinkina
(1S66), volumes I eZ (parte I e II); a caracterização das
fácies metarnórficas baseou-se en t{inkler (1S6?).



As rochas cataclásticas foram descritas de
Higgins ( 1s71) .

L'J

acordo coD

Para classificaeão das rochas alcalinas e magmáticas emgeral utilizou-se a nomenclatura de Streckelsen (19?6); osnefelinólitos são definidos segundo a acepção de Loewinson_
Lessing (1S01), a que se referen Svyazhin e fsakov (1356).
utiLizou-se o termo nefelina sienito sensu st¡ictö para desig¡nar
a variedade petrográfica em que o microclfnio predonina sobre aalbita.

O ter¡ro granofels é aqui ut,llizado no sentido de Bayly
<L572), isto é, para designar rochas metamórficas com textuta
isótropa e Éranular, estrutura homogênea e maciça,

A descrição da granulação das rochas é efetuada conforne
a classificação de l{i11iams, Turner & Gitbert (1g?0).

Os nomes dos ninerais são apresentados conforme as
recomendações de Branco (1gg2) e as abreviaturas de seus nones,
segundo as sugestões de Kretz (1ggg).

2.3. cARACTER. I ZAÇÃO PETFì'OQTITMÏCA
DOS PRINCTP.A,TS TIPOS
PEITR(fCIR.A'FTCOS DE R'(fCIJAS
ALCAL I NAS E F-E¡q T TO S

Co¡r o fin de caracterizar petroquinicamente os princÍpais
tipos pettográficos de rochas alcalinas e fenitos associados, oautor rearizou z9 anáIises qufnicas quantítativas de elenent,os
maio¡es e menores e fez a deternlnação de ele¡¡entos vestiÉtiais
(Rb e Sr) en 35 ar¡ostras.

2.3,I. ANALISES QUI}'ICAS DE ROCHAS

As análises foram realizadas mormente pela técnica da
espectromet,ria de fluorescência de raios X, utilizando_se um
espectrômetro simultâneo autonático de 10 (dez) canais, nodelo
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Pl.| 1606, da N.V. philips, Gl.oeilanpenfabriken, Hotanda, na
determinaçäo do Si0e, TiO2, Atz0s, FezOs (totaI) , ltEO, CaO, KzO,
Naz0, Pzos e s; un espect¡ômetro sequenciar automático modero pr{

L48O, tanbém da Philips, para dosar HnO; e un manual Norelco
para determÍnar o Rb e o Sr em nfvel de ppn,

Todos os elementos acima citados, com exceção de S, Rb e
Sr, foram analisados en pastilhas de 40 ¡r¡¡ de diâmet,ro, pesando
11 g, conformadas por prensaÉlem de un vidro mofdo (-300meshes),
constituldo por ar¡ostra e fundente. Esse vidro foi obtido a
partir da fusão da amostra con r¡etaborato de lltio, na Þroporção
de 1:5, a LO?OõC, por lS r¡inutos, en cadinho de graf it,e de alta
pureza da Spex Ine. O metaborato de lltio p.A. utilizado foi
previanente purificado até atingir pureza espectral, por uüa
série de eristalizaeões fracionadas, e desidratado consoante a
netodologia descrita por Suhr e Inga¡reIls (1966).

O S foi dosado en pastilha de 11 g obtida pela prensagen
da mistura honog¡ênea da amostra con netil celulose (l,latheson
Colenan & Belt), na proporção de S:1, e granulonetria inferior a
400 meshes. A ¡noagen da amostra con ¡retil celulose foi efetuada
em ¡¡oinhos de I{C do tipo panela.

A prensa usada na confecção de pastirhas foi o nodero HTp
100, da HerzoÊ, llachinenfabrik GmbH.

O Rb e Sr foran dosados segundo a t,écnica quantitativa
por espectronetria de fluorescência de raÍos x rotineifamente
utilizada no Centro de pesquisas Geocronológicas do IG_USp e que
se acha descrita en Torquato (1324) e Kawashita et aI. (1S24),
empregando-se os padrões DTs-l, csp-1 e pcc-1 do usGS, tubo de
Ho, con correções especffícas do background, baseadas no efeito
Conrpton do Ho.

As condições de análise dos ele¡r¡entos maiores e
estão na Tabela 2. Os dois espectrômetros da philfps
ligados a nicroconrputadores providos dos softwares XBO
que perniten a redugão on-line dos elementos analisados.

nenores
estão

e X40,
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Na eraboração das retas de car.ibração foram utirizados zBpadrões Éeoqufmicos internacionais e 7 sintéticos eraboradospelo autor (HI), apresentados na Tabela 3.

Os padrões sintét,icos foran preparados co¡¡ reagentes p.A.
da I'ferck Darmstadt, com o obj etivo de cobrir a f,aixacomposicional das rochas com alto teor de Alz0g; AlzOs e NazO;
Alzos, Fezoa + Feo e NazO. Desta forna, prepararan_se anáIogos
sintéticos de corfndon sienito, litchfieldito, nariupolito,
nefelinóIito e miaskito tiÞicos de acordo com as anárisesrelacionadas en Carlson (1gSZ), Svyazhin e Isakov (1956),
Stefanova (lgS0), Ronenson (1g62) e llorozewicz (1980).

As retas de catibração expressas pela concentração vetsus
contagem para cada erer¡ento qufmico foram obtidas por regressão
linear, utilizando-se o nodelo de correção de De Jon6h (1SZB),que pernite corrigir os efeitos simultâneos de absorção eexcitação entre os elenentos ( efeito natriz ), através dosvalores teóricos tabelados ou empfricos caLculados a partlr dos
dados da análise preliminar de tegressão.

Parte das análises qufmicas foi efetuada pelo autor emduplicada, tanto pela fluorescência de raios X, co¡¡o por
espectrofotonetria de absorção atô¡¡ica e por espectroscopia dee¡¡issão por plasna de acoplamento indutÍvo, na Solvay do Brasil
s/A-

Assin, os padrões STl,f _1, SCO_1, Sy_Z, Nll,l_S, NIll_L, AN_ce NBS-99a, e os padrões sintéticos, bem cono z5 amostrasprovenientes de ambos os complexos alcalinos foram analisadospor outras técnicas e métodos,

Inicialnente, as anostras foram abertas por fusão connetaborato de rltio na proporÊão de 1:6, dissoLvendo_se o vidro
segundo a técniea de Abbey et al. <1574); cono modificação foiutilizado HNOg a B% en volune, no lugar do HF.

Nas análises de A1, Ti, Fe, l,tn, Ca, ÌlÁ, Na e K porespectrofotonetria de absorção at,ômica, utílizou_se o esquema ea netodologia descrita por Abbey et aI. (op.cit.). O titânio foi
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anal.isado en espectrofotômetro de absorgão atônica modelo Gemini
AA t2/1415 da Interlab e os denais element,os, em aparelho da
Perkin Elner, nodelo z0B. As corregões das interfertncias entre
os elenentos foran feitas confor¡¡e recomendações de Lee e Guven
( 1975).

O Ca e o Ìln também foran analisados por plasna de
acoplanento indutivo (LC.p. ), utilizando_se o aparelho plasna
Spect,roflame, da Spectro Anatyt,ical Instrunents.

A análise de SiOz nas rochas e nos padrões foi efetuada
por espectrofotonetria segundo a netodol0gia descrita por
Esplnola et al. (19s0), empregando-se o espec trofo tôme t ro modelo
DHF da Int,erlab.

O FeO foi deterninado por titulação conforne o método
desenvolvido por l{ilson (1g5S).

A perda ao fogo foi efetuada a 10S0oC, calcinando_se 1 Élde amostra em cadinho de platina por 2 ho¡as.

2.3.2. CALCULOS PETROQUII.IICOS

Para expressar as caracterlsticas do quinisno, auxiliar
na conparação e na sistematização das rochas alcalinas e tentar
erucidar a sua oriElen a partir dos resultados de análises
qufnicas, foran calcu lados:

(a) Normas CIpl{ e etz-Ne-Kls
(b) Nornas e parâmetros petroqulmicos Kk, Ksi, Ka, AF,

AN, NE, e, FElt, Ap, Al ., R, CaÌ, Ca. e (Ca, Na) de
Stefanova ( 1SS0 )

(c) Coeficiente de peraluninosidade (f,p)=¡s26 + KeO +
CaO,/A lz0s

(d) Coeficiente de Saturapão (Kst)=61¡¿r0 + KzO),zSi0z
(e) NazO,/KzO e Fez0g,/FeO
(f) Proporções moleculares en peso de Al.z0s _ KzO

Naz0, SÍ02 - Ale0a - NazO + KzO para utilizar en
diagramas apropriados.
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os cálculos das normas crpw e gtz-Ne-Kts foram efetuados
no Centro de Processamento de Dados do IG_USp, utilizando_se o
proÊfrana Nornas, esctito por S.R.F. VIach (1S91).

0s cálculos da norma e dos parâmetros petroqufmicos de
Stefanova (1980) fe¡¿¡ realizados no CCE-USp, empregando_se una
versão corrigida e modificada por J.G. Nikutin A. e t{. rwanuch
do progrãma original¡ente escrito er Iinguagem Fortran fV pot
Hatakieva (in: Stefanova, op,cit.) com base no algoritmo de
St,ef anova (op.cit.).

Os denais cáleulos foram feitos en calculadora manual
progranável TI-58C, da Texas fnstruments.

Para caracterizar as rochas aLcalinas em termos
petroqulmicos utitizou-se a classificagão de polanski (1g49,in:
Sorensen, tg74), que as separa nos seguintes tipos:

(1) Roehas plunaslticas
KzO+NazO < Alz0s; KzO+NazO < I/6 SíOz
( subalcal inas )

(2) Rochas niaskfticas
Kzo+Nazo < AlzOs; KzO+NazO > 1,26 Sio¿
( aLcal lnas )

(3) Rochas agpalt,icas
[.20+Naz0 > Alz0s; KzO+NazO > L/6 SíOz
(alcalinas)

Como conplemento, foi empregada ta¡rbén a classifÍcação
das rochas en t,ernos do grau de saturação e¡o AIzOs, proposta Þot
Shand (1943) e que destaca os seguintes tipos:

Rochas peraluninosas
AI¿Os > KzO+NazO+Cao

Rochas netaluminosas
Kzo+NaeO < Aleos < KzO+Naeo+Ca0

Rochas subaLuninosas
Ale0s > KzO+NaeO

Rochas peralcal inas
AIz0g < NaeO+KzO
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JurÁamos desnecessário discorrer acerca da norma crpr{,que é de conhecimento geral e de uso consaÉlrado no meiogeológico, achando-se descrita em inúneros compêndios, como o
de Hu tchinson ( 1924 ) .

No entanto, como a norr¡a e os parâmetros petroquimicos deStefanova (1980) são de introdução relativanente recente e não
são conhecidos no nosso meio, iulgamos de bo¡¡ alvitre åpresentar
abaixo as suas caracterfsticas mais gerais

Cono é sabido, todos os nétodos de representagão gráfica
e os princlpios de classifícagão qufnica de rochas magmáticas
estão indissoluvelmente reLacionados com o enprego de algumas
relações numéricas entre os átonos, as quais refleter¡ de forna
idealizada as relações estequiométricas desses elementos
qulnicos nos minerais fornadores de r.ochas,

No método desenvolvido por Stefanova ( 1gg0 ), arepresentação gráfica de rochas maÉináticas portadoras de
feldspatos é feita através da deterninagão dos coeficientes Ksí,
Ka e Kk.

De

situações:
(1)

(2)

acordo com os valores de Ksi podenos destacar vårias

Quando Ksi=3,00, teremos apenas AF (feldspato
alcalino) na conposição nornativa, potquanto a
relação estequíonétrica do silfcio e dos álcalis nos
feldspatos alcalinos é de 3:1.

Se Ksi>3,00, o AF estará associado a un
aluninossilicato desprovido de álcalis, isto ê, An(anortita). Assin, quanto naior for o valo¡ do Ksi,
tanto naior será o ,,conteúdo,, de An en relação ao de
AF.

Nesse nétodo petroqufnico o coeficiente agpaltico
Ka=(K + Na)./41 ten grande significado como indicador
quantitativo do grau de varlação da razão
á1ca1is,/alumlnio na rocha er¡ relação à estequionetria
idealizada desses elenentos nos feldspatos alcaLinos,
nos quais temos Ka=1.
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Desta forna, quanto menor for Ka, tanto naior será
o contetldo de Fem ( f ênicos ) e An e¡n relação. ao AF.
Por outro lado, pelo fato de ocorrer una gradativa
dininuição do conteúdo de An e do lndice de cor na
série gabro-diorito-síenito (granito), aparece uma
nftida correlagão entre os valores de Ka e Ksi.
Outrossim, pelo fato de não haver anortita nornativa
nas rochas alcalinas, o valor de Ka fornece a
informagão quanto à distribuição rerativa do aruminro
entre os ninerais nornatÍvos fê¡¡icos e siåIicos.
Assím, quanto maior for o valor de Ka, tanto maior
será a funpão dos Fem no balango de massa geraì. do
alumfnio.

0 Ka=1, 00 corresponde aos sienitos alcalinos e
gran itos alcalinos, const itufdos por fe Idspato
alcalino, biotita+quartzo. O valor de Ka>1,00 indica
a presença de r¡inerais fê¡¡icos alcalinos (piroxenios
e anf ibój.ios alcalinos), e dá uma noção quantitativa
da distribuição relativa dos álcalis entre os
ninerais fênicos e stálicos nornativos.

(3) Se o valor de Ksi=l,00 o mineral félsico nornativo
será representado apenas pela nefelina (Ne).

(4) Quando o valor de Ksi estiver situado entre 1,00 e
3,00, eorresponderá as diversas proporções de AF e
Ne. Assim, quanto maior o valor de Ksi, maior será o
conteúdo de AF en relação a Ne.

0 coeficiente Ksi, aIém de expressar a relação
quantitativa dos minerais normativos tiponorfos An, AF e Ne, ten
um inportante significado georógico pero fato de apresentar con
Elrande proxinidade os valores das conposições nornativas e
nodais nas principais categorias de rochas intrusivas de fácies
profunda, portadoras de feldspatos no¡nais e alcalinos: Elabro-
diorito-sienito (granito) e sienito alcalino (Elranito)
nefelina sienito-urtito-(ijolito).

Devido à proxinridade dos valores da composição modal e
normativa obtida pelo nétodo de Stefanova (op.cit.), existe a
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possibilidade concreta de expressar numerica¡nente o critério de
classificação mineralógica-quantitativo através de coeficientes
petroquimicos' Em outras palavras, demonstrar a riÊração que
existe entre a co¡¡posição qufmica e mineralógica nas rochas
magmáticas na série intrusiva acima nencionada,

A expressão gråfica das composições qulmicas das rochas
maÉnáticas felsdspáticas se faz por meio do diaErrama retandular
Ksi versus Ka, cujos val.ores se situan respectÍvamente nos eixos
das ordenadas e abscissas. A utilização do Ka como um dos eÍxos
de coordenadas no díaErrama petroquímico teur grande importância
na separação das rochas denor¡inadas subultrabásicas e na
delimitação dos campos das rochas alcalinas plunasfticas
(miaskfticas) e agpalt,icas, bem como permite expressar a
tendência da mudança composicional das rochas na séríe gabro_
diorito-sienito (granito), em função do aumento progressivo dos
feldspatos alcalinos.

Devido ao seu significado nornativo_nineralóElico o Ksi
permite separar os canpos das principais categorias (tipos)
petroqufnicas de rochas con feldspatos normais e arcarinos, con
base na presença e na relação quantÍtativa de AF, An e Ne. O
valor de Ksi no gabro (4,8O-7,60) corresponde aproxinadamente à
Iabradorit,a normativa Anso-zo; e no6 dioritos (g,g0_4,g0), à
andesina Ango-ao. o rinite inferior dos sienitos nornais e dos
granitos está situado en Ksi=8,40 e cotrespondente a
plagioclásios nornativos cuja conposigão varia do origocrásio
até a albita en função do teor relativo do feldspato alcalino
cono fase ninerâl independente. euando se ten quantidades iguais
de plagioclásio (PI=An+NaF) e feldspato potássico (ltF), o Ksi e
igual a 3,10 e eorresponde à albita Anro. No caso das
composições tfpicas de granitos e sienitos con KF>pI, o valor de
Ksi=3,10-3,80 corresponde ao o1íg¡oclásio Anro_go, ên vista da
grande ocorrência de granitos e sienitos com baixos valores de
K,/Na e, consequentemente, con baixa basicidade dos
plaÊlioclásios. Assin, o carnpo linitado pelos valores de
Ksi=3, 10-3, 20 é considerado subalcalino. Os valores de
Ksi=3,10+0,10 são caracterlsticos de granitos alcalinos e
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sienitos al_calinoe, fornados por feldspatos alcalinos (feldspato
potássico e albita) com insignificante eonterldo de anortita Ano_
10 ou nefelina.

una das caracterrsticas t,iponórficas das rochas alcarinas
magnáticas é a ausência ou presença Dfnirna de anortita
nornativa. En função do valor de l(si te¡¡os rochas saturadas de
silicio em reì.ação aos álcalis (Ksi>3,00+0,10) e insaturadas
(Ksi<2,90) . No primeiro grupo temos os tipos petroqul!ìicos
representados por Elranitos alcalinos e por sienitos, o segundogrupo reúne três tipos petroqulmicos delimitados com base napresença e na relação quantitativa de AF e Ne, isto é, sienitos
com fóides Ksi=2,50-2,90; nefelina sienitos Ksi=1,5_2,5;
nefelinólitos (nefel in itos ) Ksi=1,0_1, S.

AIén dos coeficíentes petroqulmicos Ksi e Ka utiliza_se
tambén o coeficiente Kk, expresso pela razão do núnero de átomos
de K e Na na rocha (Kk=K,zNa).

0 coeficiente Kk é utilizado na elaboração do diagramapetroqulnico auxiriar xsi versus Kk, que tem grande significadogenético, nineralóÉiico e geoqufmico, pelo fato de separ'ar os
canpos de magnatisno sódico e potássico. o coeficiente Kk definequatro categorias de rochas alcalinas: persódicas (Kk<0,g0),
sódicas (0,30<Xk<0,60), potássicas (0,60<Kk<0, S0) e
Þerpotássicas (Kk>0,90). O Iinite arbitrário de separagão dos
ca¡npos sódíco e potássico con valor de Kk=O,60 cortesponde àrazão dos var.ores en clarck do sódio e potássio encontrados naerosta terrestre, segundo dados de Vinogradov ( 1962, in :Stefanova, 1980, p. Ag) . O coeficiente Kk, ao contrário docoeficiente 1o0 (K/K+Na), limita a possibilidade de representargrafieamente as rochas de conposirão perpotássica. por outro
lado, permite elaborar uma escala melhor para o intervalo devalores 0,10<Xk<1,20, no qual se situan a naior part,e das rochas
magnáticas e as rochas alcalinas nais cor¡uns.

Esse método pernite, ainda com
percentual de Fom e na presença de At.
coeficientes Ka e Kk, distingui¡ na sériè

base no conteúdo
e dos valores dos
principal de rochas
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nagmáticas as varíedades hoto-, reuco-, meso- e melanocráticas;
sód icas; potássico-sódicas; sódico-potássicas; potássicas;
netaluninosas; alunino6as; e peraluninosas.

Abaixo àpresentamos o lndice das abreviações ut,ilizadas
na norrìa de Stefanova <op. cit.).
An anort ita
AF feldspato arcalino (arbit,a, ortoclásio e nicrocrfnio)
Ne nefelina e kalsilita
Q quartzo
(Ca)' caracterlstica pet,roqulnica indicativa da presenÊa

. Þotencial de anortita, melanita, melilita, calcita,
hauyna e cancr in ita.

(ca,Na)' caracterrstica petroqufmica indicativa da presença,
alén dos r¡inerais supracitados, tambéE de sodalita,
noseana, eudialita e etc.

calcita
p iroxên io, anfibó1io e biotit,a
óxidos (+ sulfetos), magnetita, ilmenita, perovskita,
pirita.

apatita
exeesso de alumlnio ( supersaturação ) ,

Nesse método petroquinico é possfvel, con base nosvalores dos coeficientes petroqufnicos, distinguir os três casos
de alcalinidade de rochas magmáticas de acordo con¡ a proposÍpão
de Shand <te22, in: Stefanova, op. cit.>:

(a) insaturagão do aruninio em reração aos ár.caris
(Ka> 1,00, Ksi=3,00);

(b) insaturagão da sflica em
(Ka<1,00; Ksi<3,00);

relação aos áIcal is

(c) insaturação do alunfnío e sllica en relação aos
álcalis (Ka>1,00; Ksi<3,00).

A principar série de tipos petroqufnicos de rochas
alcalinas fornada por sienito (granito) ar.calino 

- 
sienito co!¡fóide-nefe1Ína sienito-nefelinórito 

- 
é rdentificada con base

no grau do insaturação en sillcio em relapão aos á1ca1is,
definido através do coefieiente pet,roqufnico Ksi. En funCão do



conteúdo percentual de Fem, da presença
coeficientes Ka e Kk, é posslvel
leucocrático e melanocrátieo, sódico e
alu¡rinoso e peraluminoso, na série
magmát i cas ,

2,4. CIEOCRONOLOGTA
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de A1' e dos valores dos
distinguir os ranos

potássico, metaluminoso,
p r inc ipa l. de rochas

As determinações geocronológicas foran efetuadas perosroétodos Potássio-Argônío (em concentrados ¡r¡onominerálicos) eRubídio-Estrôncío en rocha total com anostïas cog¡enéticas parainterpretações em d ia6¡ramas isocrônicos.

2.4. L. HEÎODO POTASSIO-ARGôNIO

As técnicas anallticas, a preeisão e a exatidãoexperinental do nétodo potássio-ar€!ônio ut,ilizado no cpGeo_uspforan descritas con r¡inúcias por Anara1 et al. (1966), Cordani(1S70) e Thor¡az Fo. & Torquato (1924).

As anostras de concentrados nonominerá1icos foranpreparadas Þot britagçm de fragmentos rochosos de L,S_2,0 kg denassa, quatteanento, moaglem e¡r¡ noinho de roLos e separação porpeneiramento dos grãos retidos entre as malhas 60-1oo neshes. osconcentrados ¡rono¡rinerálicos (biotita, anfibólio, nefelina,cancrinita e sodalita) foram preparados com grãos de fraçãoEl¡anulonétrica 60-100 neshes, na qual havia total iiberagão dosninerais, utilizando-se separador eletromagnético Franz,lfquidos Þesados, Þlaca vibratória e catação r¡anua' com agulhasob-lupa binocular, até se atingir a pureza en torno de g9Z.

As dosaÉlens de potássio foran feitas er¡ duplicatafotometria de chama, en aparelho Hicronal modelo B 262.

As extrações de argônio foran realizadas en tinhas deultra-alto-váeuo com pressões da ordem de 1O_6 mmHÉl , O gásextrafdo após a fusão dos minerais en forno de indução era
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purificado em fornos de cobre e titânio. A cada extração foiadicionada una arfquota de Arse puro, da orden dè 1x10-õ ccsrp.

A análise isotópica da r¡istura gasosa purificada foiefetuada em espectrômetro de massa de fontê Êlasosa Nuclide, tipo
Reynolds.

As constantes utilizadas no cálculo de idade foram:

^ 
8=0,496 x 10-e anos-1

nJEo,5g1 x 10-ro anos- 1

% atômica de K¿o en K total = 0,1162
% atômÍca de Kss em K total = g3,25g
Ar+o/A¡se=lgg, g

0s erros experir¡e¡rtais foran calcurados para cada amostra
e se acham pospostos às idades radiométricas,

A interpretação dos dados analfticos K_Ar baseou_se enDalrymple & Lamphere (1369), york & Farquhar (1gZB).

2.4.2, }'ETODO RUBIDIO-ESTRôNCIO

Os procedimentos analfticos do ¡oét,odo rubfdio_estrôncio
estão descritos en Torquato <L}ZA> e Kawashita et al. (1924); apreeisão e a exatidão do método implantado no CpGeo_USp poden
ser vistas eD Teixeira (1gg5), enquanto seus fundanentos
teóricos Þodem ser encontrados en Faure e powelI (LS?Z) e Faure
(7977 ) .

A selecão das amostras para aná1ise ÉeocronolóÉica sefez, inicialnente, através.do estudo petrográfico, eliminando_se
as rochas alteradas. As anostras escolhidas con nassa de 1a 1,5kÉ fo¡an britadas, moldas e pulverizadas a granulometria
inferior a 800 meshes; a seguir passaran por una nova seleção,baseada nas relações Rbtotar./Srtote.r obtidas a partir deanálises serüiquantitativas de Rb e sr por fruorescência de raios
x.

As amostras selecionadas para datação
quantitativamente por fluorescência de raios

foran anal isadas
Xj dentre e1as, as
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que apresentaran valores de Rbtotcr ou Srtot".r inferiores a 40ppm, foran reanalisados por diluição isotópica, utilizando_se
traçadores enriquecidos em Rbaz .e Sra<t,

As análises isotópicas dos ere¡r¡entos Rb e sr foran
realizadas no espectrgmetro de massa de fonte sóIida, nodelo TH_
5 da variant-Ì'fat, cujas caract,erfsticas encontram-se descritas
e¡n Torquato (op.cit.) e Kawashlta et aL (op.cit.), e no
espectrômetro de massa tanbém de fonte só1ida, r¡odelo VG_354 da
VG Isot,opes Ltd, Os dois espect,rônetros estão acoplados on Line
a microcomputadores (Ka¡¡ashita, Sato & Sonoki, lgg3).

0s valores de
$¡aelgrea=O , 1 194 .

$¡e?/g¡ee fo¡an normalieados para

As demais constantes utilizadas nos cáIculos foran:
À Rb = L,4Z x 10-11 anos-l
(RbB6/RbB")N = 2,6099 t O,OO47
(Rb65/RbBz)S = 0,01861 t O,0O00B
gSsz = 0,08198 f. 0,00004 u moles/Ê,

As deterninações Rb,zSr convencionais foran tealizadas
mediante a utilização dos progranas DRBSR, quando analisados por
diluição isotópica, e DRSRN quando se tratava de análises de Sr
nornal, ambos desenvolvidos no CpGeo. E na elaboração de
isócronas pelo método Nicolaysen (1g61) foi enpregado o nétodo
de Hilrianson (1s68), que pernite o traçado da nelhor reta,
considerando-se os mfninos quadrados cúbicos; calcula a
variância nédia quadrática ponderada ou lig¡ltD (nean square of
øeighted deviates) i e dá o grau de colinearidade dos pontos
anallticos no diaglrana. 0s erros apresentados foran calculados
considerando-se o desvio dos pontos anallticos en relação à
nelhor reta calculada,

Com o objetivo de uniformizar os dados radionétricos para
fins de in t,e rpre t,apão, os valores anallticos de trabalhos
anteriores que utiJ"izaran a constant,e â R¡=1,4?x10-11¿¡ss-1
foram recalculados e¡npregando-se a constante I Rt,=1,42x10_11
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anos-lr conforme proposta de Steiger e Jåger ( lg7g), o que
acarret,a un incremento de BZ no valor da idade,

A interpretação dos dados radionrétricos de rochas rgneas
baseou-se en Faure e powell (op.cìt.) e Cordani et, al. (1380);
oa de ¡ochas r¡etanórficas, em Jåger (1Sg4) e Gorokhov (1985); e
os de netamórfico-r¡etassomáticos, em en Gorokhov (19gS e 1gg7).

2.4.3. I,IETODO URANIO-CHUHBO

As análises isotópicas u-pb en zircão foram efetuadas por
ll . A. S. Basei e l{ . R. Van Schmus no Isotope Geochenistry
Laboratory da University of Kansas at Lawrence, U. S. A.
rnicialmente o nonocristar de zítcáo foi quebrado e foram
separados quatro fragmentos de suscetibilidades ma€néticas
diferentes; a seguir cada un desses fragmentos foi dissorvido,
separando-se o Pb e o U conforme a técnica descrita por Krog¡h
(1973). A cada allquota de cada uma das amostras de zircão
dissolvido juntou-se, cono tràçador, uma solução de pbzoB_Uzsõ,
As razões isotópicas foram nedidas em espectrômetro de nassa de
font,e sólida do tipo Nier de 60x, con 23 cm de raio, em un único
filamento. 0s procedimentos de análise espectronétrica e as
incertezas das medidas isotópicas e das razões isot,ópicas acham-
se descritos em Van Schnus et al. ( lgg7). Os pb2oa-Uzs6
radio6ênicos foram carculados através da correção dos dados
nedidos con os de chunbo noderno, utilízado como blanco
<Pbzo" /Pbzo¿= 15, 6 ; Pb2oB-Pb204 =!8,2) e para o pb original não
radiogênico, conforne Stancey & Kra¡r¡ers (192b), para a idade pb
nodelo da anostra. As constantes de decainento utilizadas nos
cálculos foran 

^U23s=0,1551ZSx10-e 
anos-1 e 

^U2sõ=O,9g4gbx10_eanos- 1
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TFIABAI-HO S ANTERT O Fì]BS

Barbosa, Andrade Ramos, Gomes & Hetmbold ( 136g)
apreBentaram o prirneÍro mapa geológico que abarca a área dos
complexos alcalinos, folha SC 22R, porto Nacional, na escala de
1:250.000, que é uma das 41 folhas do projet,o Ara6luaia. Esse
mapa foi elaborado com base em interpretação fotogeológica, com
restrito apoio e verificações de campo. As supostas rochas mais
antigas da região, representadas por niÉlmatitôs, É!naisses,
anortositos, granitos e net,abásicas, foram por eles
correlaeionadas com o então chamado comprexo Basar Brasileiro
(atual "Complexo Goiano', na área), tido como Arqueano. Os
meta¡norf itos pré-cambrianos sobrepostos às rochas consideradas
arqueanas, que afroran subneridiananente na parte oeste da folha
em pauta, foram por eres correracionados con a "série Araxá" de
Barbosa ( 1955) e descritos como sendo constitufdos
predominantement,e por micaxistos e, em seÉlundo plano, por
quartzit,os e pataÉlnaisses. Essa unidade corresponde hoje ao
Grupo Estrondo cono definido por Hasui, Hennies e Iwanuch
( 1975 ) . Assentada discordantemente sobre as rochas pré_
cambrianas por inconfor¡ridade angular e erosiva e sotoposta à
Fornação Pinenteiras, eres reconheceran a Fornação serra Grande
(silurodevoniana), representada af por uma série de camadas de
arenitos e conglonerados. Recobrindo as unidades acima citadas,
reconheceram a Formação pimenteiras do Devoniano Inferior,
constitufda de folhelhos, siltitos e arenitos. rdentificarar¡
ainda sedir¡entos fluviais do Terciário (pliocênio), assentados
en superffcie aplaínada (pedipLano) fotmada por rochas do
"con¡ÞLexo Goiano" e do Grupo Estrondo, sendo constitufdos por
conglonerados basaís, aos quais se sobrepõe uma sucessão de
siltes e areias sirtosas. Reratara¡r que freqüentemente esses
sedinentos estão laterizados na fotma de cånga hematitica,
constituindo crostas, blocos e amêndoas. Reconheceram ainda
sedimentos fluviais do pleistoceno e aluviais do Holoceno, que
bordejan o rio Tocantins. rdentificaram una Érrande farha situada
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cerca de 15 Km a oeste de porto Nacional, que corresponde à
Descontinuidade de porto Nacional de Haralyi e Hasui (1981), osquais, com base na interpretação de dados gravimétricos,
consideram-na zona de articulação de dois megabl0cos crustais.

I'f archetto (1S23) apresenta uma nota en que comuníca o
descobrimento de um corpo de rocha alcalina no l,lorro de
Estrela, situado a 4s k¡¡ a Nt{ da cidade de porto Nacionar.
classifica petrograficamente as rochas ai encontradas como
litchfietditos leucocráticos, de Élranulação grossa, quase se¡¡¡pre
apresentando nftido bandamento devido à arternencia de faixas
escuras biotrticas e faixas claras coÍr predomínância de
feldspat,os e feldspatóides, Afirma que, microscopicamente, os
litchfielditos são constituldos por plagioclásio sódico (albita_
oligoclásio) de 40 a 65X, microclinio de g a B0Z, nefelina de 15
a 302, biotita de 0 a 1bZ, zircão até bZ, cancrinita atê LOZ,
magnetita até 7%, e, como acessórios, apatita, titanita,
sodarita, calcita e, mais raramente, fruoríta e arranita.
Acrescenta que foi encontrada uma variedade de litchfleldÍto,
contendo piroxênio sódico (egirina e egirina_augita) de 10 a 2SZ
ao invés da biotíta. Diz que, segundo Johannsen (1S3g)¡ €sSa.
variedade pode ser classificada como piroxênio ritchfieldito ou
r¡ariupolito ' Ao crassíficar essas rochas a autora ateve-se
apenas å sua cor¡posição nodal, desprezando totalmente os
aspectos texturais e estruturais, não obstante ter descrito o
nftido bandar¡ento metanórfico, A riéor, essas rochas deverian
ser denoninados Iitchfieldito_ e nariupolito_ Élnaisses, como
preconiza Floor ( I974, in: Sorensen , Ig74).

Schobbenhaus Fo. et al . (1SZS) publican a Folha Tocantins
5D.22 da Carta Geoló6ica do Brasil ao Milionésimo, aconpanhada
da respectiva nota explicativa. E sobretudo un trabalho de
cor¡piLação bibliográfica que síntetiza todo o conheciment,o
geológico da área até então obtído e apresenta uma descrição da
evolução georógica regionar, No entanto, no que concerne
particularmente a área de est,udo (Fig. 4) não tTaz nenhuma
contribuição nova, restringindo-se aos dados publicados
anterior¡¡ente por Barbosa et al . (1966).
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Hasui, Hennies & lwanuch (1gZS), usando como argumento ofato de que não existe continuidade flsica da série Araxá (hoje
Grupo Araxá) desde o Triângulo Hineiro até o norte do EsÈado de
Goiás (hoje Tocantins), propuseram a deno¡nínação de Grupo
Estrondo aos nicaxistos da então Série Araxá no centro e norte
tocantinense. Mostraram que essas unidades apresentan vergências
opostas; que entre elas se interpõe a faixa do Complexo Basal
Goiano ( hoje "coruprexo Goiano" ); que o Érau de metamorfismo
decresce gradualnente no Grupo Estrondo para oeste, passando
para aquele do Grupo Tocantins. Sugeriram ainda que tanto oGrupo Tocantíns qùanto o proposto Grupo Estrondo integrarian aFaixa de Dobramentos paraguai_Araguaia (hoje Faixa de
Dobramentos Araguaia; Hasui et al., 1Sg0), estruturada no Ciclo
Brasiliano. As idades K-Ar por eles obtidas en Élnaisses do Grupo
Estrondo situaram-se entre 426 e b16 m,a. e forar¡ consideradas
nfnimas e indicativas de um rejuvenescimento isotópico no cicro
Brasiliano.

Hasui et ar. (1990) apresentaram dados radiométricos Rb-
Sr das principais unidades. geológicas do centro_norte do BrasiL
e analisaran o seu significado geoLógico_geot,ectônico. De nossaparte, abordaremos apenas os dados referentes às unidades que
asso¡nan na área de tese ou nas suas adjacências, O Complexognáissico-granftico de colrneia, que afrora no núcreo do
anticlinal honôníno, constitui a unidade mais antiga da região,
e se apresenta cono enbasamento do Grupo Estrondo; foi
considerado a unidade nais antiga da ÌeElião e está datado,
at,ravés de duas retas isocrônícas, con idades de ZTOO e 1g0O
û.a., e razões iniciais de O,7O4 e O,7Lg, respectivanente. Aprimeira idade foi atribulda ao ciclo tetno_tectônico que sepresume seja o Jequié, responsável pela nignatíza9ão das rochas;quanto ao significado da segunda idade, Hasui et f'L. <op. cit.)
não conseÉruiran interpretar, afirmando não conheceren processos
geológicos atribulveis a essa idade. A idade K_Ar obtida en
biotita de gnaisse do Grupo Estrondo, que circunscreve o
Anticlinal de Colneia, acusou 516 m.a.. Na re¡lião de paralso do
Norte (atual Pararso do Tocantins) cor¡ rochas da mesna unÍdade
foran elaboradas duas isócronas de referência de três pontos de
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a prine ira idade foi atr ibu lda ao
netamorfisr¡o que afetou o Grupo Estrondo e a segunda, à re_.
hor¡ogeinização isotópica por influêncla da intrusão do granito
brasiliano. As idades K-Ar obtidas em xistos e gnaisses dessa
mesma unidade e região indicaran varores de 4go-5zo m. a, o
Granito Barrolândia (SuIte Santa Luzia, Hasuí et al,, 1gg4), que
apresenta intrusão no Grupo Estrondo, tem dois pontos anarrticos
aos quais se juntaran outros dois de xistos feldspatizados de
seu contato; a isócrona obtída de 620 m.a., com razão inicial de
0,708, foi considerada preriminar. As datações K-Ar obtidas e¡r
rochas básicas alojadas no Grupo Tocantins forneceram idades de
78O, 560 e 480 n.a., foram consideradas rejuvenescidas pelo fato
de as amostras apresentarem efeitos de netanorfismo. As idades
K-Ar das rochas básicas e dos gnaisses e xistos do Grupo
Estrondo, tanto do Anticlinal de Colmeia quanto da região de
Paraiso do Tocantins, ao Lado das idades Rb_Sr do granito
Barrolândia são vincuradas ao evento terno-tectônico do cicro
Brasiliano; nos dois primeiros casos teria pronovido o
rejuvenescinento isotópico e no terceiro estaria indicando a
idade de fo¡mação do granito, ainda que em carát,er prelininar.

Cunha et al. ( lSgl) publicaran os resultados do
napeanento geológico básico da Folha sc.22 Tocantins do projeto
Radambrasil em escala 1:1.000.000. No seu ¡napa, na área 1ÍmÍtada
pelos paralelos' g.'50' e 10o40. Lat. S e neridianos 4Eo35,e
49o05' , correspondente a um trecho da folha SC.ZZ_Z_B porto
Nacional ( 1:250.000), a representagão espacial das principais
unidades gleológicas, nos seus traços mais gerais, pouco difere
da apresentada por Barbosa et al. (1g66). propõem a denoninação
"complexo Goiano" å unidade mais ant,iEla da região, en
substituicão à denominação Conplexo Basal Goiano, justificando:

( 1) que as rochas dessa unidade apresentan Érande
complexidade estrutural e I i to lóÉli ca;

<2) que, dent,re estas, as represenÈadas por sequências
t,ipicanente parane tanó rf i cas nostram_se aparentenente
concordantes con as rochas granÍto_gnáissicas e
granullticas mais an t iÉas ,;
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(3) que nern todas as litoloÉlias presentes em tal unidade
poden ser consideradas basais às que se thes
superpõen,

Situam o Grupo Estrondo no pré-Canbriano I,tédio, afirnando
que a sua sedimentação e seu netanorfisno regional devem ter
ocorrido durante o desenvolvimento do Ciclo Orogênico
Transa¡razônico (2200-1800 n.a. ). Fazem essa afirmação com base
na interpretação de Hasui, Costa & Abreu (lgg0, in: Cunha et
al., op.cit.), da idade de 1BS0 m.a. en isócrona Rb-Sr obtida em
rochas anostradas no Anticlinal de Colmeia, que a conSideraram
representativa de uma segunda fase de miglmatização nesse
conplexo granito-gnáissico. Distinguenr granitos de duas
geracões; o nais antigo, descrito cono tardicinemático, foi
situado no Pré-Cambriano Inferior, e localiza-se cerca de 1b km
ao sul de Paralso do Tocantins; os outros tres, tipicanente pós
tect6nicos e intrusivos no comprexo Basa1, folam correr.acionados
con a Sulte Intrusiva fpueiras de Cunha et al. (op.cit. ) que, er¡
isócrona de referêneia, indica 2069 t- 74 n.a.. Um dos corpos
representativo dessa sulte afl0ra no cruzaf¡ento då estrada
Paralso do Tocantins-Port,o Nacional cotn o rio dos Hangues,
enquanto os outros dois aparecem nas fazendas Redenção e olho
d'Agua, situadas a Nl{ e NE, respectivanente, en relação ao
prineiro corpo. Noticiam o descobrinento de un corpo de rochas
alcalinas, representado pôr 6fnaisses alcalinos e nefelina
sienit,o gnaisses que afloram a z1,g k¡r de parafso do Tocantins,
no sentido de Monte santo. Relat,am que o referido corpo afrora
na forna de lajei¡os, nos quais a foliação metamórfica é
concordante con a xistosidade reÉfional principal, por eles
caracterieada como s2, cuja formação deve ter sido conconitante
ou imediatamente posterior à prineira fase de deformapão que
afetou o Grupo Estrondo.

Barreira e Dardenne descreven, en 1gg1, a Sequência
VuÌcano-Sedimentar de Rio do Coco, que se expõe a oeste da
cidade de Paralso do Tocantins. Reconhecer¡ nela duas unidades
vulcano-sedinentares; a unidade inferior acha-se depositada
diretamente sobre Énaisses do Arqueano, em calhas sinclinais,
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sendo composta por intercarações de r¡etassedimentos qulmicos
(siIÍcosos e ferrrferos) e pelrticos com xistos nagnesianos
(metavul.cânicas uttramáficas), Descrevem que a unidade superior
assenta-se ser¡ discordância aparente sobre a unidade inferior e
estende-se sobre o "Complexo Goíano,', sendo por seu turno
constitulda pot xistos feldspát,icos carbonatados, ¡¡etawacke e
anfibolitos (netavurcânicas básicas), salientan que ambas as
unidades estão metamorfizadas na fácies xisto verde alto a
anfiborito baixo, AfÍrnam ainda que, sobre a unidade superior e
o "Complexo Goiano", aleita-se, en diseordância, um conjunto de
fiLitos grafitosos intercalados co¡B quartzÍtos conÉiloneráticos
de idade proterozóica. Relatan que, pe las caract,orfst icas
apresentadas pela sequência vulcano-sedimentar, eIa se enquadra
no modelo clássico de Érreenstone bert arqueano secundário de
Glikson (1976), e, en vista desse fato, atribufram-lhe idade
arqu eana.

Hasui et a1. (1984) apresentan os resultados do prineiro
trabalho de napeamento sistemático na escala de l: 100.000 de
parte das folhas SC.22-Z-B-II parafso do Norte e SC. ZZ_Z_B_V
Fátima, mais precisanente a área delimitada pelos paralelos
10o00' e 7Oo42 ' de Lat.S e pelos ¡reridianos 4go4b. e 4gô1S. de
lonElitude a l{.Gr., Para eles a unidade Bais antiEla da área é o
Complexo Colmeia, de idade arqueana, o qual se apresènta co¡'o
embasamento do Grupo Estrondo no núcleo do braquianticlinat de
Colneia ( Iocatidade-tipo) a norte e fora da área, cuja
equiparaçäo co¡n o "Cor¡plexo Goiano,, na região de paralso do
Tocantins afirnaran ser probrenática. A parte restante da área,
què anteriormente havia sído napeada como "conpLexo Goiano,' por
Cunha et al. (1981), foi subdividida eE várias unidades
litológÍcas e litoestratiElráficas como a Sulte Serrote, o
Complexo Rio dos I'langues, o Granítóide I,latança, ås quais
atribuiran idades arqueanas. A sequência Vu rc ano-sed inen tar de
Rio do Coco (Barreira e Dardenne, 1Sg1) foi considerada como
Elrupo sob a aleElação de englobar tipos litotógicos diversos, que
poderian vir a ser subdivididos en fornações. Os corpos de
nefeLina sienito Êinaisses do Morro de Est,rera e os situados
próximo à Vila de Monte Santo foram denominados Sulte l,f onte
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Santo e tambén considerados arqueanos. Reconheceram ainda, naárea, rochas do Supergrupo Baixo AraÉua j.a, atribuldas às
formações Xambíoá e llorro do Campo do Grupo Estrondo e àFornação pequ izeiro do Grupo Tocantins, que situaram noProterozóico Médio. Descrevem ainda Éranitos tardi-tectônicos após-tectônÍcos da Sulte Santa Luzia (Granito Barrolândia, Hasuiet ai.., 1980) intrusivos na Fornação l,lorro do Campo, paÌa osquais sugeren idades brasirianas. Assinaram també¡r a presenga derochas sedinentares das fornações pinent,eiras e cabeças doDevoniano fnferior e Devoniano Hédio a Superior,respectivanente, porém não as individuatizam no napa
apresentado. Dizen que o Conplexo Rio dos ltanÊlues, en traços
Éerais, tem constituíção semelhante à do complexo corneia, sendo
formado essencialmente por ortoÉlnaisses e, subordinadanente, por
r¡etassedimentos (carbonáticos inpuros e arenosos) e metabasitos.
No entanto, a sua estruturação geral N30E estaria refletindo ur¡processo de cisarhanento simples e drlctil de baixo ânguro e de
expressão re'rional, ao qual se vincula o metamorfismo de pressão
média e de fácies anfibolito nédio. Narram que o corpo neferínasienltico gnáissico de Ìtonte santo exibe feições estruturais enetamórficas condizentes con os processos finais reconhecidos no
cor¡plexo corneia, enquanto os do Horro de Estrera exiben feiçõesinternas de defornação e recristaLizagão senelhantês eD naturezaà dâs rochas circunjacentes do Conplexo Rio dos Ìlangues.
Descreven várias estruturas naiores, entre as quais u¡r feixe defalhas de direção NNE e NE, consideradas integrantes doLinearento Transbrasiliano (Schobbenhaus Fo et at., 19?5), è
megaonduraeões no centro-norte da área con eixos subneridianos,
conf iÉrurando una antiforna a reste. e u¡¡a sinforma a oeste; bencono duas est¡ut,uras branquianticlinais, en cujas bordas sealojan dois pequenos sf,ocks g¡raniticos; citam ainda a ocorrênciade u¡¡a sucessão de farhas nornais de direção NZ0l{ que constituem
/ro¡sts e Êlabens.

Reis Neto & Cordani (19g4) apresentaran e interpretaram
os resurtados de estudos Éfeocrono 1óÉ i cos efetuados pelos métodosRb-Sr e K-Ar e¡¡ rochas da região do Alto Tocantins (Goiás),
estudos esses feitos com rochas de várias idades geolóEicas de
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evolução policfclica, compreendendo tanto as de expressão
reÊlionar quanto as de íroportância rocar.. As idades isocrônicas
Rb-Sr de fornação das diversas unidades Eleológicas por eles
estudadas foran as segu intes: ,,Complexo 

Gof ano,, : 3200 n, a. ;Formação Ticunzal: ZS10 m,a,; corpos granfticos de embasa¡nento:
2427 m.a. As três isócronas que definlram as idades aci¡na
apresentadas também exiben pontos anarfticos que definen outras
três isóeronas secundárias de idades Brasilianas e altas razões
íniciais. Outrossim, esses autores não conseÉluitan dete¡minar as
idades de formação das litologias de algunas unidades, tais
como: xistos do Grupo Serra da Hesa; granito_gnaisses da Serra
da llesa, da Serra Dourada e da Serra Branca; e as rochas
ne t assed imentares e metavuLcânicas do Grupo Araf, que
apresentaram idades isocrônícas Rb_Sr em tolno de 500 m,a. e
altas razões iniciais. Cabe ressaltar que os maciços granito-
gnáissieos apresentaram em diag¡rama isocrônico de referência una
isócrona co¡n idade de 1465 n.a., alén de várias outras paralelas
con idades próxinas de S00 m.a. e razões iniciais ¡ruit,o
elevadas. Por outro 1ado, as idades K-Ar obtidas en biotitas degranito-gnaísses da serra Dourada e da se¡ra Branca ficaran en
torno de 520 m.a.; as obtidas e¡¡ noscovitas de xistos do Grupo
Serra da Hesa apresentaram valores de 4Zg e 4?O t¡.a.; e as
obtidas en rocha total nas metavulcânicas do Grupo Aral
indicaram 5?g a 671 m.a. Esses resultados radiométricos foram
considerados, por Reis Neto & Cordani (1Sg4), prova de que o
evento B¡asiliano afetou essas rochas. Esses autores
apresentaram a seg¡uinte explicação Þara o reassentanento das
idades radiométricas isocrônicas Rb-sr en rocha total e K-Ar en
ninerais:

Devido ao au.øento da teûpe?;'tu,.:a en escaJa re¡lional,
durante o evento Brasiliano, pode_se adnitir para e.s.se
pez'!odo un Ínpottante fen6øeno de natanotfisno en todas
å.s Jitologias preexistenteÊ, causando en alguns ca.so,s
re trometanot.f i sao . Esse netanorfisno não foi unt processo
isoqu!øico, nas sin associado a inportantes percoJações'de soluções hidrot.ernais, que pernitiran e faciritaran
una troca iânica entre fases ninerais po;. distâncias
consideráveis, causando uû desequillbrio qulnicô con
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conseqllente honoglenei¿açío isotópiea, o que ocasionou un
rej uvenesc i nen to das idades e el.evação das razões
iniciais.

Consoante os mesmos autores, isto pode ser observado nos
diaÉlramas isocr8nicos Rb-Sr por eles apresentados¡ Dos quais a
maioria dos pontos anarrticos def ine¡¡ isócronas secundárias de
idade Brasiliana, com razões iniciais anormarmente artas.
Afirmaran ainda que as rochas gnáissicas do ',Cornplexo Goiano,. e
da For¡ração Ticunzal sofreram nenos o efeit,o meta¡¡órfico
Brasiliano, fato que permitiu a deterninação da idade de
for¡ração dessas un idades

Costa ( 1985 ) apresenta sua tese de doutorado coÍl a
seguinte tenática: aspectos lito-estruturais e evoluoão crustal
da região centrar do Estado do Tocantins. A tese desse autor
incorpora, tanto nos mapas qua.nto no texto, a área èn epfgrafe,
má.s na escala de 1:250.000. As informaçðes e concrusões desse
autor nessa tese inédita achan-se quase totalmente inseridas nos
artigo de Hasui et al. (1994), que já analisanos neste capftulo.

Costa, Hasuí e Haralyi (1ggg) descreve¡¡ que a artieulação
dos blocos crustais Brasllia (poranElatu), situado a leste, e
Araquacena, a oeste, se faz ao longo de una sutura de direção
N308, identificada por gravinetria e descrita por Haratyi &
Hasui (1981) e Hasui & Haralyi (1gSS). Identificaran, em anbos
os Lados dessa sutura, faixas de direção NNE fortenente
J'inearizadas, constituÍdas por rochas diversas dos comprexos Rio
dos Hangues, Porto Nacional e llanuel Alves, da Sulte Hatança, da
Formação Horro do Aquiles e por rochas alcalinas
(litchfielditos), afirnando que essas unidades fazen contatos
entre si através de zonas de cisalhamento, Salientan que nas
unidades supracitadas o acamanento, o bandamento, a foliacão
mil0nltica e a xístosidade têm disposição geral concoÌdante ou
subconcordante con a direção das faixas, e nostran nerEiulhos
voltados para leste cujos valores dininuen à proporção que se
caninha para oeste. Descrevem a €ieonetria dos corpos rochosos e
das unidades litorógicas e estratíErráficas co¡no sendo de fatias
acavaladas (as de leste sobre as de oeste), dispondo_se segundo
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bandas subparalelas de direção NNE, tfpica de zonas e bandas de
cisalhamento con enfatiamentos das rochas em todas as escalas,
aloctonismo e imbricações, Diee¡¡ ainda que a modelagen de
cinturões de cisarhamento desse tipo identifica a disposição das
zonas de cisalhamento em padrão tfstrico, cÕnvergindo en
profundidade para una zona de detachnent crosta-manto. Afrrmam
que as rochas de todas as unidades acir¡a nencionadas apresentam
associacöes minerais e texturais indicativàs de metamorfismo e
deformação ligadas ao cisaLhamento não coaxial e drict.iI,
decorrente da tectôniea conpressiva. Afírmam que a citada sutura
corresponàe ao limite ocident,al do Complexo porto Nacional, que
representa um cinturão de alto grau (granulitico), 9ue, segundo
conceito atuaI, é eonsÍderado porpão inferíor da crosta do Bloco
Brasíì.ia, a1çada tectonicanente sobre o conjunto gnáissico_
granftico da Sufte Hatança do B1oco Araquacema, ao longlo de ur¡a
rarnpa oblfqua corn movinentação de SSE para NNI{. propõem un
modelo dinâmico para explícar o desenvorvir¡ento do cinturão de
císalhamento, envolvendo colisão de blocos crustais, com
desLaminação (detachøe¿á) no nfvel crosta_rnanto e subducção do
tipo A.

l'igueiredo & 0liveira ( lggs) apresenta' um estudo do
ambiente de sedinentação dos Elrupos Estrondo e Tocantins apartir dos dados obtidos no mapeamento geológico das folhas
Conceição do Araguaia (SC.ZZ-X-B), Araguaia (SC.ZZ_Z_D) e
Xa¡nbioá (SB.22-Z-B). para esses autores, a individualização das
bacias Estrondo e Tocantins ocorreu no proterozóico lrédio como
consequêneia de unra tectônica de rifts com o colapso do
enbasamento (Crát,on Anazônico) poÌ falhamentos profundos e
criação de uma crosta oceânica representada atual¡¡ente peras
sequências vulcano-sedimentares tipo arco de itha que limitam as
duas bacias. Afirnan que o Grupo Estrondo é const,ituldo por
sedinentos plataformais, arcoseanos na base e grauvaquianos no
topo, enquanto o Grupo Tocant,ins é fo¡r¡ado por rochas pelftico-
psamiticas represent,adas por contouritos. Ainda, seËlundo os
mesmos autores, durante o Cíclo Brasiliano as rochas do Grupo
Estrondo e do Grupo Tocant,ins passaram por efeitos de u¡na
tectônica caracterizada por cisalhanento sinpres e drrctir de



51

baixo ângulo, em re!ine tangencial, produzindo nap,.es tectônicos
e fatias de enpurrão com ascensão de cotpos granlticos e a
individuaì-ização na faixa dobrada de domos gnáissicos dispostos,
segundo ur¡ padrão en echelon resultante do desenvorvimento de
strike-slip systens co¡r direção de transporte tectônico sobre as
porções mais elevadas do embasamento,

Lafon, Hacar¡bira & Hacambira (1990) apresentam resurtados
de dat,ações radíométricas das rochas do embasamento da Faixa de
Dobramentos Araguaia que afloram no interior de estruturas
dômicas de Colneia (Elnaisse Cantão), Lontra e Grota Rica. para
eles, a idade isocrônica Rb-Sr en rocha total, de Zb30 t 200
n.a. (RI=0,7089 + 0,0002), na estrutura de ColnéÍa, e de 19ZZ J
46 n.a. (RJ=0,7OBZ + 0,0009), na estrutura de Lontra, parecem
estar relacionadas com o efeito do cicro Transanazônico nesses
Élnaisses; e a idade de t7?4 t 81 n.a. (RI=o,2065 + 0,0011),
também en rocha totar er¡ gnaÍsse cantão, pode indicar tanto uma
idade nlnima de cristarização para essas rochas quanto una idade
parcialmente rejuvenescida durante o CicIo Brasiliano, que re_
honoÉreneizou o sístema Rb-sr no nrver dos r¡inerais, outrossim,
afirnam que os dados isocrônicos Rb-sr en rochas do embasanent,o
não dèmonstran a existência do evento uruaçuano na est¡ut,uração
da Faixa de Dobramentos Araguaia. FinaInent,e, nosttam, através
de idades Rb-sr e¡¡ ¡rinerais do Gnaisse cantão situadas entre bOB
e 452 m.a., que o Cicto Brasiliano atuou na referida faixa de
dobranentos, provocando o rej uvenesc inen to isotópico dos
ninerais.
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4.!. GElrEFT,A'I.TD.A.DEIS

A descrição da geologia regional abaixo apresentada
refere-se à porção territorial situada entre os paralelos go50',
a 10o50' Lat.S, e aos meridianos de 48o35' a 4go05 1{.Gr (Fig.4),
e baseia-se sobretudo en dados extrafdos de trabalhos de outros
autores, enquanto a interptetação da colocação ter¡poraI das
diversas unidades litoestratigráficas e Iitológicas baseia-se ou
en dados Éleocronológicos inéditos obtidos nessa pesquisa ou nas
correlações entre as diversas unidades, com base na sinilaridade
ou diferença Iitológíca, estrututal e netanrórfica.

4.2. IJÈ{TI).A.DEIS GEOI.OGTCAS
P FtE -C¿q.}IB FTT ,¿q.ìr.A'S

4.2-t-'cot{Pl,Bxo coIANo'

A unidade geológica nais antiga e nais heterogênea, que
consÈitui o er¡basamento reÁiona1, eorresponde ao deno¡rinado
"Comp1exo Goiano" de Cunha et al. ( 1981) . Foi preservada a
denominação de "Complexo Goiano", não nos parecendo aceitáveI a
sua substituição e seu desmer¡branento na área en Conplexo
Colmeia e Conplexo Rio dos I'langues, conforne proposto por Hasui
et al. ( 1984 ), por: considerarnos precária a correlação das
rochas do er¡basamento, aflorantes nos arredores da cidade de
Parafso do Tocantins, com as situadas a 150 kn a norte, no
núcleo da estrutura de Colmeia, correlação essa baseada apenas
na suposição da existência de una sinilitude estrutural; por
julgarnos que as rochas enfeixadas no Complexo Rio dos Mangues
não apresentam o padrão e a honogeneidade estrutural dêscritos
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tliobdsros frnos àrnJd,o, "rn diqtes.

f'ormoco-o Prmen teiros' f o | Àelhos cin.zo esverdeo dosrsill; tos ci nzenfos
rn, Jo'".o. e crenitâs cloros,mi co'ãeos e orgilosos.

suile Sonlo Luzio: g r o n I I o s , 9 r o n o d i o r i t o s e pe gm o litos.

SU¡te Motonçoj gronitóiOes gnorssicos portiro'r'¿cs de coloroc60 ros r,

rc¡ so ocin2entodo e cinzo esverdeodo,de gronuloço-o grosso.

Gobros, olivino gobros, piroxenilos eñ¡ stocls.

Formogõo Xombrocj, guortzo- mic q xrsl os, fre qu en temen te gron o dif eros ,

lo¿olmentê com hornblendo e com ¡nlercolcco-e5 de ñrcoxisïos c
xistos grofitosos,

Formoço-o Morro do Compo: orddsios, b¡ot¡to-grofilo-sericito fi titos, orig
quórtzilos, biotito xistos, quorlzitos com nivets de conglomerodos,xistos
felóspdtícosr quortzo mrcoxrstos,clonifo rrslos,moscovito quortzilos
rfrcoxrsto com gronodo esfourol;to e cronrtq.

lAelod¡obosros em diq r.tes

i-ichfrctdiîo;rnor;uÞol,fo-,mioskrto:sienito;gnorss€s e gronofelsícorrndon,ôe-
f e I r nq p I o gro ss r cnr to gndrsses; mon zossi cni+o- gnor6ses cort n€fel ino,
f e nt loâ e ql¡tñerlf05.

5,Jite SerroT¿ | g(o^tÌos lonerl+icos,iniquigronulores, grã ma'óo decor ¡oso.

rieque'ncio vulcono-sedrmentor dcRro do C6co,mognelilo quortzitô,hemoi'rto' orofita ouørlztlo. orse nopirifq - oirifo ouor lzilo, io¡co xistos.+cl60'clo
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p.or Hasui et aI. (op. cit,), E nesmo porque essa unidade só é
conhecida em escala de reconhecinento, a desiÉnação informal é

mais aconselhável.

O conplexo aparece em duas áreas distintas; a gaior delas
ocupa a porção central da área, estendendo-se desd'e o tir¡ite
meridional até o n¡eio-norte da área, onde se abre en dois ramos
na f or¡na de Y. Af e en toda a sua porção l{, Sl{ e N acha-se
recoberto pelas rochas supracrustais do Grupo Estrondo. A NNI{

encontra-se sotoposto à Seqtiência Vulcano-Sedímentar de Rio do
Coco; a SE Iimita con o Granitóide (Sufte) ltatança; a NE

encontra-se coberto pela Formagão Pinenteiras. No seu ramo
centro-ocidental acha-se cortado pelos granitóides da Sulte
Serrote; no ramo oriental, por granitos pós-tectônicos; e nã.
porção central, pelos vários corpos de rochas constituintes do
Conplexo Alcalino de Estrela. A menor delas assoma e¡n una JaneJ.a
erosional na porção Nl{ da área, en r¡eio às rochas do GruÞo
Estrondo, onde o conplexo apresenta a intrusão de rochas do
Complexo Alcalino de Eldorado.

0 "Conplexo Goiano" conpreende un conjunto de rochas
metaigneas e me tassed imen tare s r¡etar¡orfizadas eD fácies
anfibolito méd ia a alta, e localnente até granutito,
representadas por granito-gnaisses, gnaÍsses tonallticos
( enfeixando fe r rohast íngs ita gnaisses, ferrohastingsita-biotita
gnaisses e bíotita gnaisses), Élnaisses ortotonaliticos, gnaisses
nonzonlticos, Êlnaisses nonzodiorlticos, rochas cáIcio-
silicáticas (epidosltos, escapolita gnaisses, gnalsses cálcio-
silicátícos), anfibolitos e subordinada¡¡ente gtanulitos básicos,
ortoquartzitos, granada quartzitos, silli¡uanita quartzitos,
granada nicaxistos, quartzo micaxistos e nicaxistos.

As estruturas planares desenvolvidas na maioria dessas
rochas são representadas pelo bandamento e pela foliação.

A estruturação geral da unidade ten direção NNE nas
rochas que afloran de sul até lreio-norte da área, onde inflete
para NI{ e depois para E-}l .
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Suas ¡nelhores exposições nas porções sul e central da
área considerada aparecen a oeste e sudeste das sedes das
fazendas Realeza e Altamira, respectivamente, à direita da
estrada que liga a Fazenda Boa Vista à Fazenda Retiro, no
córrego que passa junto à sede da Fazenda castelo, e a oeste da
Fazenda Estrela, na esttada junto à sede do Sltio Novo. Na
porção noroeste, segundo costa (19g5), os r¡elhores afroramentos
assoman no leito do Rio do Coco, nos córregos Campo Alegre,
Santo Antônio e Coquinho, e ao longo das estradas que ligam a
cidade de Parafso do Norte às vitas de Honte Santo e Chapada da
Areia.

Seis anostras de gnaisses coletadas pelo aut,or en único
afloranento na Fazenda Realeza, próximo e a oeste de sua sede,
para estudo geocronolóÉico pelo método Rb,/Sr etn rocha totaI,
permitiram elaborar un diagrama isocrônico precårio de B pontos
(Fig.5), que indicou idade de 261St14B n.a. <Z ô), para una
razão inicial SrBTISrBB=0,?03010,0019, e cujos dados analtticos
aparecen na TabeIa 4. 0s pontos analfticos aparecem
razoavelmente distribuldos e dispersos, con boa colinearÍdade.
vale salientar que os valores das razões Rbtote.r,/srtot¡.r obtidas
a part,ir das análises semiquant,itativas de Rb e Sr por
espectrometria de fluorescência de raios x das 6 amostras
colhidas no afloranento l{I-E-RE, agruparam-se en 3 pares, não
justificando a aná1ise isotópica de una quarta amostra. A baixa
razão inicial sugere origen prinária para o nateriar analisado,
bem como curta vida clust,al do protó1.ito antes de ser
metanorfizado,

Dessa forna, a idade obtida pernit,e suglerir o Arqueano
como época de nètanorfisno de grau nédio dessas rochas e,
conseqtlentemente, do "Conplexo Goiano', da região, e propor que
os Enaisses mig¡ratlticos que afloran na parte central da
est,rututa de Colneia e que apresentaran idade isocrônica de
2647+92 n.a. (Sá, Cordani e Kawashita, 1gg0) deven fazer parte
da ¡¡es¡na unidade, donde a não-utirização da denoninação comprexo
Colneia.
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4.2.2. SßSUENCIA VULCÂNO_SBDIIIßNTAR DB RIO DO COCO

A Sequência Vulcano-Sedimentar de Rio do Coco aflora a

oeste da cídade de Parafso do Tocantins,

O conjunto das rochas dessa seqüência aconoda-se en
sinclinais abertos, int,er¡nediados por anticlinais apertados con
eixos orientados para NNI{; em função da predominância do tipo de
sedimentação e da natuteza das rochas netafgneas intercaladas,
esse conjunto foi dividido, por Barreira e Dardenne (1981), em

duas unidades,

A unidade inferior é composta por intercalações de
netassedimentos qufmicos e pellticos com rochas metalgneas
uItTamáficas, 0s metassedinentos qufmicos são constituidos por
magnètíta quartzito, hematita-Clrafita quartzito, arsenopirita-
pirita-Érafita quartzito, arsenopirita-pirita quartzito e

pirita-pirrotita-carbonato quartzíto. 0s netapel.itos são
representados por Áranada-biotita-Érafitaxisto, noscovita-
biotita xisto e moscovita-biotita-carbonato xisto. Quanto aos
tipos 1itolóEiicos derivados das rochas vulcânicas ultra¡¡åfícas,
os autores acina citam: talco xisto, talco-clorita-trenolita-
actinolita xisto e c lor ita-f logop i t a-c arbonato-tremo I i ta-
actinolita xisto, ben como pequenos corpos concordantes de

olivina píroxenitos e serpentinitos. A r¡ineralogia original dos
olivína piroxenitos foi transfornada em cloríta, actinoLita,
carbonato e magnetita. 0s serpentinitos são constituidos por
antigorita, e, subordinadanente, por talco, carbonato, r¡aÉfnetita
e vênulas de crisotila,

A unidade superior aleita-se sen discordância aparente
sobre a Unidade Inferior e estende-se para oeste, sobrepondo-se
ao "Cor¡p1exo Goiano". Compõen-na xistos feldspåticos
carbonatados, "metawacke" e an f ibo 1i tos .

Os xistos feldspáticos exiben coloração cinzenta com uma

bem narcada alternância de nfveis con quartzo, fe ldspato e

carbonato e nlveis mÍcáceos, contendo biotita, moscovita e

clorita, e, esporadicamente, níveis granadiferos, 0 "netawacke"
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ocorre intercalado nos xistos feldspáticos, correspondendo a
nlveís tufáceos caracterizados pela presença de restos de
cristais de feldspato potássico e oligoclåsio; distingue-se
nacroscop ic amen te dos xistos feldspáticos pela granulagão fina,
coloração cinzenta Í¡ais escura e foliação netanórfica ¡nenos
evídente, 0s anfibolitos são rochas de coloração verde-escura a
verde-clara, xistosas e de granulação fina a nédia, São
constitufdos por hornblenda, plagioclásio, quartzo, epfdoto,
clorita, estilpnomelana, titanita e opacos.

As condições de rìetåmorfisno da Seqflência Vulcano_
Sedimentar de Rio do Coco são evidenciadas pelas paragêneses
observadas nos netassedimentos e nos anfibolitos (Barreira e
Dardenne, op.eit.).

A associaeão albita-hornblenda-clorita-estilpnomelana
coloca o metamorfisno dos anfibolitos no grau fraco, zona da
albita-hornblenda-c1orita, de l{inkler (1922).

Nos net,assed inen t os , as associações ninerais indicadoras
do netamoÌfismo são: quartzo-albita-biotita-epldoto, quartzo-
albita-moscovita-carbonato, quartzo-albita-biotita-noscovita-
clorita-alnandina e quartzo-noscovita-biotita-almandina. Segundo
Barreira e Dardenne ( op. cit.), a aparição da primeira granada
rica er¡ alr¡andina nos metassedínentos verifica-se no intervalo
de temperaturas mais altas do grau fraco, e a pressões
relativamente a1tas, tipificando a zona de Ëlranada nos
netapelitos (I{inkler, 1977, in: Barreira e Dardenne, op. cit.).

A Seqtlência Vulcano-sedimentar de Rio do Coco acha-se
cortada por un granito-gnáissico e, junto ao contato com essa
intrusão, nostra efeitos térnicos, expressos pelo acentuado
crescinento da quantidade e das di¡¡ensões dos porfiroblastos de
granada nos metassedimentos e pèIo r¡etassonatisno nos xistos
nagnesianos.

Jazendo discordanter¡ente sobre a Unidade Superior da
Seqtlência Vulcano-Sedinentar de Rio do Coco e sobre o "Conplexo
Goiano", assona um conjunto de filitos grafitosos intercal_ados
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com quartzitos conglomeráticos do Grupo Estrondo. Os filitos são
constituldos por sericita, moscovita, clorita, biotita, quartzo,
carbonato, albita e pirita. Os quartzitos conglomerátícos
apresentan natriz feldspática, seixos esparsos de quartzo e
pirita disser¡inada. A associação mineralógica exibida pelos
f ilit,os Índica um netamorfismo de grau fraco, zona da biotíta
(l{inkler, 7977, ín: Barreira e Dardenne, op. cit.).

A idade da Seqllência Vulcano-Sedimentar de Rio do Coco é
obtida indiretamente através de correlações con outras unidades,
Sabe-se que ela se subrepõe ao "Conplexo Goiano" e sofre a

intrusão de um corpo granttico metanorfizado. O rlnico corpo
granitico até agora conhecido na região, con feições semelhantes
ao que corta a Seqtlência Vulcano-Sedinentar de Rio de Coco, é o

da Suite Se1rot,e, datado em 1650 n,a.. Por esses dados de=.-
caráter prelir¡inar, situamos cronolo6¡icamente a Seq{lência
Vulcano-Sedimentar de Rio do Coco entre essas duas unidades.

4.2.3. SUITB SERROTß

Essa unidade aflora no centro-oeste da área, a oeste da
Rodovia Be1énr-Brasllía, entre as localidades de pugnil e Canpo
llaior. En planta, apresenta Ell.osso nodo fotma de grão de feijão
con a concavidade voltada para leste e eixo r¡aior, con cerca de
18 kn, orient,ado na diregão N-S e eíxo nenor com aproxinadamente
LZ k¡¡. En Áerat, acha-se bastant,e arrasada, nivelada cou as
unidades adjacentes: "Complexo Goiano" a leste, sul, norte e

oeste, e Grupo Estrondo nais a oeste. A única expressão
orográfica digna de nota por eIa formada é o norro conhecido por
Serra do Serrote na toponlnia Iocal, que atinge 660 n de
altitude, despontando cerca de 220 n acima do patanar regional
circunvízinho.

E constitulda mornente por rochas glaniticas de coloração
rosa e granulação nédia. 0 granito é text,uralmente fanerltico
ínequiÉranular, co¡n cristais essencialmente anédricos e, às
vezes¡ plagioclåsio subédrico. A estrutura ao, nicroscópio é

ísotrópica com porções que exiben discreta orientação. En



60

anostra de mão, a orientação é ¡¡ais evidente. O quartzo
apresenta-se con fornas anédricas, ocorrendo tanto sob forma de
grãos isolados (neste caso, atinge as maiores dimensões na
rocha, alcançando 2-3 mm) quanto na forma intersticial, ou ainda
constituíndo pequenos agreÉados. O microclinio é anédrico e

normalnente exibe boa geminagão e¡r grade por todo o cristal,
Seus cristais são lfmpidos e apresenta¡¡ pertitas en fios e
filmes. Por vezes, apresèntan pequenos pontos de alteraçäo
representados por sericita. 0 plagioclásio (oligoctásio) ocorre
com formas predominantenente anédricas e só por vezes
subédrÍcas. A Éeninação polissintética é pouco evident,e. .As

vezes, apresenta raros e pequenos pontos de alteração, expressos
pela formação de sericita e, r¡ais raranente, de epfdoto, que se
distribuem irregularnente pelos cristais. A biotita ocorre sob
forna de pequenas placas tabulares coÌt pleocrolsno castanho-
escuro a verde-pa1ha e distríbui-se honogeneamente por toda a
lâmina, ocupando menos de 5% do volune da rocha e mostrando un
arranjo Ievemente orientado de suas placas; por vezes, acha-se
alterada para clorita. Coroo acessórios, ocorrem titanita, opacos
e, subordinadamente, zircão e apatita.

À Sulte Serrote tanbén foi amostrada en dois locais
distintos para fins de datação pelo nétodo Rb,uSr. 0 primeiro
afloranento anostrado, estação I{I-E-1532, situa-se nå estrada
Pugníl-Canpo Haior, a cerca de 2 km da prineira localidade, e

conpreende um conjunto de 22 anostras, enquanto o segundo,
denominado I{I-E-Ser de 12 amostras, foi coletado nuna pedreira
abandonada, localizada no sopé oriental da Serra do Serrote, nas
terras da Cia. Criadora Paraiso do Norte, nas proxinidades de
sua sede.

Os dados anallticos de quatro anostras en rocha total do
coniunto l{f-E-Set (Tabela 5) foram tratados en diagrana 

,,isocrônico (FiC.6), obtendo-se a idade de l649tBZ n.a. tG_ô ), I
para uma razão inicial Sr87lSrÊB:9/Q!9:lL !9]16, OE n*a." /anallticos apresentan-se be¡r distríbuldos e colineares. O ponto
l{I-E-Ser-9 controla a razão inicial da isócrona, enquanto o
ponto l{f-E-Ser-4 define a inclinação da reta, conferindo-Lhe boa
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precisão quanto à idade, dada a sua posição ben afastada do
ponto de oriÉlem do sistema de coordenadas RbBT/Sree-$¡a7/$¡ae, O

valor de sua variância média quadrática ponderada (llSl{D), de
O,g22O, considerado baixo, indica alto grau de colinearidade dos
pontos analfticos na reta isocrônica, estando dentro dos Iímites
de erro causados exclusivanente pelo método analftico, O corpo
granltico, não obstante ter sido afetado en suas bordas por
netamorfísmo regional de fácies anfibolito ¡rédio no Ciclo
Brasiliano, não o foi em seu núcleo e, ao que tudo indica,
preservou a idade inicial, à senefhança do granito de Carn
Chuinneg, Escócia (Long, 1864). A razão inicial de O,Z$e uu""r" flque houve incorporação de material crustal ao maÊlma granftico. {
Assin, a idade obtida pode ser considerada como a de fornagão da
suite. No nesno diagira¡na foran plotados, para fins de cotejo, os
dados anallticos de 6 anostras da estação llI-E-1536
representados por granitos recristalizados de borda. O conjunto
concentra-se nurna faixa estreita do diaElrama. Três dos pontos
anallticos localizam-se nas proximidades da reta isocrônica,
enquanto outros fornam um Elrupo alÉlo afast,ado, situando-se acina
da isócrona. Esse comportanento dlspar dos pontos anallticos do
conjunto I{I-E-1532 pode ser explicado pela re-honoÉeneização
isotópica parcial por ocasião da recristalização ocorrida
durante o r¡etanorfismo Basiliano, como descrito por Reis Neto
(1981) e Reis Neto & Cordani (1984) para situações senelhantes.

4.2.4. COHPLEXOS ÁLCALI}IOS DB ESTRELA B ELDORÂDO

Alojados no "Conplexo Goiano", ocorrem os conrplexos
alcalinos de Estrela e E1dorado, constituldos sobretudo Þor
Einaisses e granofels alcalinos netafgneos, leucocráticos e

hololeucocráticos, insaturados, predoninantenente sód ico-
pèrsódicos, niaskfticos e subsolvus.

0 Complexo Alcalino de Estrela aflora na porção central
da área e é constituldo por uüra série de corpos paralelos,
alonÉlados e de espessuras variáveis; estende-se por ¡rais de 24

kn na direção N208, desde a sede da Fazenda Retiro até as
proxinidades da Rodovia TO-364 a norte, onde os corpos sofrem
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proxinidades da Rodovia T0-364 a norte, onde os corpos sofrer¡
uma virgacão para Nl{, acompanhando a estruturação regional.

Os gnaisses e granofels alcalínos do Conplexo Alcalino de
Estrela achar¡-se cortados por um dique de rocha metabásica
concordante com a etongapão geral dos corpos de rochas
alcalinas. Essa rocha netabásica exibe associação mineral
condizente cor¡ fácies anfibolito aIto, corno o encontrado nas
rochas adj acentes.

O Complexo Alcalino de Eldorado aflora nuna janela
erosiva e¡n nieio às rochas do Grupo Estrondo (Fornação llorro do
Canpo), no setor Nl{ da área analisada. E eonst,ituido por nais de
u¡ua dezena de corpos naiores e por vários diques que seccionan o
"Conplexo Goiano", As rochas desse complexo exibem alto grau de
cristalinidade dos ninerais félsicos e texturas granoblásticas
poliEfonais condizentes com fácies anfibolito aIto, ben cono
mostran evidências de retror¡etamorfismo expresso pela
sericitização dos fe ldspatos.

As datações radiométricas efetuadas através de isócronas

As idades Rb,/Sr obtidas não refleten a época de fornação das
roehas, já que elas foran afetadas pelo evento ¡retamórfico
brasiliano de expressão regionar que provocou o reassentanento
das isócronas. As deterninações de idade en minerais pelo método
K-Ar indicaram idades.de 486 a 540 m.a., consideradas nfnimas en
termos de formação das rochas e exprinen a idade en que as
diferentes espécies ninerais atingiram as temperaturas nfnimas
de retenção de argônio durante o arrefecinento térnico regionar
no Ciclo Brasiliano. A idade obtida en zircão pelo nétodo U-pb
en anost,ra do Conplexo Alcalino de Estrela acusa. 539+13 ¡r,a,,
refletindo a época de fornação do nineral por processos
net anórf í c o-net,as somát i cos no cicro Brasiliano. una discussã.o
detalhada acerca da geologia e das idades será apresentada mais
adiante, no capftulo dedícado exclusivamente aos complexos
alcalinos.

pelo nétodo Rb-Sr en amostras de rocha total do !.ompf-exs\
Är^ãr;-^ ¡Ã Ê-¡.-^r 1:^Alcalino de Estrela forneceram idades situadas entre(OOS e 1126
n. a. , todas con altas e dif erentes razões iniciais ae\q:3zZSr¡9"

II
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4.2.5. GRUPO BSTRONDO

Segundo as desiÉna9ões de Hasui et al. (1S84), o Grupo
Estrondo é representado na área pelas forroações I'lorro do Campo e

Xambioá. A Formação Morro do Campo, que é a unidade inferior,
aflora en duas porções distintas da área. Una delas ocupa una
faixa de direção Nl{, na parte centro-norte, e a outra assona
praticanente en toda a pårte ocidental, ocupando una faixa de
terreno entre a Formagão Xambíoá, situada a oeste, e o "Complexo
Goiano", por ela recoberto a leste. Suas Iitolog!ias são
representadas: na faixa situada no centro-norte da á¡ea, por
ardósias, biotita-grafita-sericita f i I itos, ortoquartz itos,
biotita xistos e quartzitos com nfveis de conglomerados; na
faixa ocidental, por metaeonÉllor¡erados, ortoquartzitos com

n lveis de conglomerados, xistos feldspát icos, quartzo
micaxistos, cianita xistos, moscovita quartzitos, xisto
grafitoso, ¡¡icaxisto com granada, estaurolita e cianita, e mica-
quartzo xistos.

Sobrepondo-se e sucedendo est rat igraf i camen te à unidade
anterior e recobrindo en parte a Seq{jência Vulcano-Sedimentar de
Rio do Coco, ocorre a Fornação Xanbioá, que ocupå uma faixa de
direção N-S ao longo de toda a parte oeste da área. A norte, e1a
acha-se recoberta por sedimentos da Fornagão Pimenteiras, e a
leste limita com a Fornação llorro do Canpo e "Co¡rplexo Goiano".
Suas 1ito1o6¡ias príncipais são: quartzo-mica xistos,
freqllentemente granadlferos, localnente con hornbLenda, e coE
intercalações de nicaxistos e xistos Éltafitosos. Corpos de
rochas metabásicas e netaultrabásicas, alongados na direção N-S,
alojan-se en vários locais na Formação Xanrbioá.

As associações de roinerais encontradas nas rochas do
GruÞo Estrondo mostram que o.metamorf isno é cresc,e¡-te {r-o- -_.¡;*gn t ido

€_9-E! 9:-l9g!,9l compreendendo rochas da fácies xisto verde
(subfácies quartzo-albita-eÞfdoto-biotita), e fácies anfibolito
(subfácies est,aurolita-alnandina), que por vezes alcanga a
subfácies da cianita-alnandina-moscovita. No prineiro caso, as
paragêneses são representadas maiormente por: clorita-albita +
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moscovita-biotita-quartzo; no segundo, por: moscovita-
estauro l ita-almand ina-b iot ita-plagioc I ás i o-qu ar tzo; e no
terceiro, que é raro, por: biotita-cianita-estaurotita-
moscovíta-almand ina-pIagioclás io-quartzo.

Segundo FiElueiredo e 0liveira ( 1SBS), a bacia de
deposição do Grupo Estrondo ter-se-ia formado no proterozóico
Médio a partir do colapso do Cráton Amazônico através de
falhamentos profundos denominados Geossutura Tocantins-Araguaia
por Alneida (1S74), marcada pela Falha Couto I'lagalhães. Ainda de
acordo com os mesmos autoÌes, a bacia do Grupo Estrondo
indívidualizou-se a partir da fornagão de .rjfús con a deposigão
de sedimentos plataformais nàs porções marÉlinais, passando a
sedimentos flyshoides nas partes distais. No Cíclo Brasiliano as
rochas do Grupo Estrondo passaram por efeitos de una tectônica
caracterizada por cisalhanento sirüples drlctil de baixo ângulo,
en reÉlime tangencial, que produzi]u nappes tectônicos e fatias de
enpurrão, com ascensão de corpos Elranfticos dispostos en padrão
echelon, resultante do desenvolvimento de strike-sJip sys.úens
co¡n direeão de transporte tectônico sobre as porções nais
elevadas do embasanento.

Foram coletados dois conjunt,os de anostras de xistos
feldspáticos da Formação Horro do Canpo para estudo
geocronológico. 0 primeiro, l{I-E-EST, foi amostrado en uma
pedreira abandonada, sit,uada junt,o à BR-153, cerca de 12 k¡¡ a
norte de Paralso do Tocantins; o segundo conjunto de anostras
foi colhido na Fazenda Pedra Preta, no norro sit,uado do lado
meridional da estrada de terra Porto N ac ion a 1-paraiso do
Tocantins, a cerca de 28 kn desta rtttima Iocalidade. 0 diagrana
isocrônico, elaborado co¡r seis pontos anallticos (cada conjunto
é representado por 3 pontos), aparece na Fig. ? e seus dados
analfticos localizam-se na Tabela 6; acusa idade de ÎEãfr.g-r.-.:l
(2 ð) para una razão inicial Srez,/Srae=0,71?9åQ.0904. Verifica_
se que os pontos anallticos apresentan bo¡o alinhamento e boa
distribuicão en relação à reta isocrônica, a1ém de un bon
controle da razão inicial pelo agruÞamento dos pontos I{I-E-
tEL6/I, I{I-E-1516,26 e liÏ-E-EST,z3, e da idade pela amostra ltI-E-
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EST,/6 de alta relação g¡ezlg¡ae. A idade obtida não indica o

nomento culminante do neta¡norf ismo regíona1, que alcançou o
fácjes almandina-anfibolito médio, sendo interpretada neste
trabalho como o r¡omento dp fecnamento ¿o sis o

j:Ir ls4e¡lg,- após o pico de r¡etanorfisno. A relacão inicial
elevada indica retrabalhanento de matetial preexistente. Cabe,
no entanto, salientar que a sedlmentação do Grupo Estrondo
remonta, provavelmente, ao infcio do Proterozóico Superior ou ao
fim do Proterozóico Hédio, como sugeren Figueiredo e 0liveira,
(1989).

Aínda se dispõe, para essa formação, de quatro
determinações radio¡nétricas K/Ar en biotitas, três das quaÍs
(GO-PN-429, cO-l,fN-428 e G0-PN-419) foram extraldas do trabalho
de Hasui, Hannies & Iwanuch (1975) e podem ser vístas na Tabela
7. Os dados analfticos são satisfatórios, já que os erros
analfticos se situan e¡¡ torno de 5,511 en t,rês amosttas e Z,B% na
quartå;por isso, não representan, por si sós, restrição
interpretativa, vist,o que o erro do r¡étodo gira en torno de B%.

As ídades variam de 442 a 507 n.a. e são consideradas mlnimas em

relação à época de fornação dos nineraís e das rochas datadas,
devendo representar a idade em que as biotitas alcançaram as
tenperaturas ¡rln imas de retenção de argôn io, durante o

resfriamento regional no fir do Cicto Brasiliano, após a
estruturação da Faixa de Dobramento Ara6¡uaia, sua erosã.o e seu
n ivelamento geomorf o1ógico.

4.2_6. SUrTB I{ATÂNçA

Ocupando a porção sudeste da área, aflora parte do bordo
ocidental de un granitóide de dimensões batoltticas. Esse corpo
foi anteriotnent,e denominado Granito Porto Nacional (Hasui et
al., 1980), sendo rebatizado por Costa et, aI. (1984) con o none
de Sufte Matança, Na naior parte da área en questão esse corpo
destaca-se topograf i canen te, sustentando a Serra da Halhada
Alta, onde alcança attitudes próxinas dos 550 m, sítuação e¡n que
se acha, invariavelmente, encinado por sedimentos devoníanos da
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Formação Pimenteiras. A oeste lirnita com as rochas do "Complexo
Goiano",

Essa sulte é constitulda predo¡ninantemente por
granitóides porfiróides orientados de coloração tosa, rosa-
acinzentada e cinzento-esverdeada, com granulação Élrossa;
localnente exibe fácies leucocrática con baixo fndlce de cor e

discreta orientação dos mineraís constituintes. Cono
caracterlstica Éleral, exibe cristais subédricos de ¡ricroclfnio
de até 4 cn de comprimento, orientados ou não em relação à
matriz foliada; ao lado desses cristais ¡¡aiores aparece¡n outros
menores e nais freq{lentes, normalmente com dinensão de 5 mn e
geminação em Elrade. A r¡atríz é formada por quattzo, ¡ricrocllnio,
oligoclásio, biotita e anfibólio, incluindo, cono acessórios,
zircão, titanita, alIanita, apatita e opacos; e, como
secundários, noscovit,a, sericita, epfdot,o e earbonato. A biotita
ocorre eoncentrada, formando feixes ou bandas descontÍnuas;
envolve e contorna os cristais r¡aiores de nicroclínio,
pr epond eran tenen te , e por vezes aparece inclusa no nicroclinio.
Outra feição verificada esporadicamente são os in t ercre sc imentos
mirmeklticos. A textura das rochas da sufte é porfirftica e, en
aléfuns afloramentos, tipicamente metanórfica, corno
granoblástico-granolepidoblástica e porfiroblástica. Alén dísso,
em vários afloramentos ocorreD encraves de gnaisses bandados e

de an f ibo 1i tos .

As suå.s melhores exposições poden ser vistas no sopé
ocidentaL da Serra da Malhada Alta, junto à estrada que IiÁa a

Fazenda Santa Luzia à Fazenda Santa Clara.

A partir de 36 anostras de rochas da SuÍte l'tåtança
colhidas en um rlnico afloranento foi elaborado u¡¡r diagrana
isocrônico em rocha total de 7 pontos anallticos, que aparece na
Fig. o e na Tabela I e indica iaaoe a{Fstgl*oJ (z o) pu",
una razão in ic ial de SrBTlSrsB=0, 7083t0, 0005; seus dados
analÍticos localizam-se na Tabela 7, Nota-se que os pontos
analfticos apresentan um bom a1ínhamento e distribuição en
reÌação à reta isocrônica. Embora a reta isocrônica não
apresente nenhum ponto analltico próxino à orÍgem do sistema de
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coordenadas, a sua variância nédia quadrática ponderada (Ìlsl{D)
de 0,57, considerada baixa, indica a colinearidade das amost,ras
na isócrona. Por conseguinte, a idade obtida deve indicar å
época de formação desse 6¡ranitóide aparente¡¡ente sintectônico no
Ciclo Brasiliano. A sua razão inicial de 0,2083 suËlere que es6e

,,r corpo, de di¡nensões batóIitas, seja oriundo de naterial crustal
[l isotoeicamente pouco evoluldo. Devido às condições de exposição
{[ bastante espaçadas e à escassez dos dados disponfveis, o

relacionamento litoestrutural da Sufte l,latança com o Grupo
Estrondo fica em aberto.

4.2.7. SUTÎB SANTA LUZrA

Segundo definíção de Hasuí et a]. (1994), essa unidade é
constitulda pelos corpos de Élranitóides de forma circular e
elfptica que se acha¡n intrudídos nos netassedimentos do Grupo
Estrondo. 0 corpo måis expressivo da sufte localiza-se a
nordeste da cidade Paralso do Tocantins, nas proximidades da
ViIa de Santa Luzia, 9ue enprestou o nome à unídade (Costa,
1385). Os outros, de dimensões menores, situam-se a Nl{ e Sl{ de
Nova Rosalândia, a SE da cidade de parafso do Toeantins e na
estrada Fátí¡na-Porto Nacional, kn 26.

A sufte é representada por Élranitos, granodiotitos e
peÉlr¡atitos de coloração rosa, cinzento-avernelhada, cinzento-
nédia e cinzento-c1ara, co¡r granulação que varia de nédia a
Eirossa e estrut,ura predoninantenente maciça com eventual
foliação incipiente nos bordos dos corpos,

Ainda, segundo Costa ( 1g8S), os granitos en Iâ¡¡ina
delgada exiben textura granular hipidionórfica e, nais
raramente, porfirftiea. Seus ninerais constituintes são:
microclínio, 9ue predonina sobre os denais; plagioctásio, de
composição Ane-rz; quå.rtzo e, subordinadanente, noscovita e
biotita. Como acessórios, apresentan granada, turnalina,
apatita, zLtcá.o e ninerais opacos. 0utrossi¡r, os Élranodioritos
apresentam-se con textura granular hipidionórfica e são
constituldos por plagioclásio, quartzo, microclfnio, biotita e
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moscovita, contandÒ como acessórios o zircão, apatita, calcita e
minerais opacos ' 0 praÉiocIásio (30-4o%) r.en composição Arrz-re
e apresenta-se geminado segundo a Iei da Albita, Albita_Carsbad,
e Albita-Pericllnío; o nicrocllnio (S-152) apresenta_se com
Éeninação en grade nltída; e a biot,ita e a ¡¡oscovita (10-152)
aparecem rocalr¡ente deformadas, 0 quartzo (23%> encontra-se
geralmente fraturado e com moderada extinção.

O granito, descrito anteriormente por Hasui et aI. (1gg0)
como Granito Barrolândia e pertencente à sufte santa Luzia, foi
datado pelo autor pelo nétodo Rb,zSr. O díaÊlrama isocrônico de
afloramento elaborado com b pontos anarfticos aparece na Fig. g

e e acusa iauae a"!iããTãî*;.ãJ[ (2 ô) para uma razão iniciat de
0,708010,0004, enquanto seus dados anallticos podem ser vistos
na Tabela 8. A reta isocrônica apresenta seus pontos anarrticos
razoavelmente díspersos, contudo sem o controle desejado da
razão inicial, e ten alto valor de IISWD=9,22, fato totalmente
inco¡npatlvel con a situação geolóÉfica para atBostras
indubitavelmente cogenéticas, coletadas en uma pequena área do
corpo. 0 não-alinhar¡ento ideal dos pontos en relaçäo à isócrona
se deve, Þrovavelnente, a problenas de aüostragen que escaparan
ao nosso controle. Não obstante as consideragões acina, a idade
obtida é confiável, ten significado geológico e tepresenta a
idade de formação desse gianito dentro do rimite de erro de
deterninação apontado. A raáão inicial de O,Z0g1 sugere que o
r¡aÉlma granltico é primário, derivado de material crustal
isotopicanente pouco evolufdo. Entrenentes, não se pode excluir
a hipótese de que seja de origen hfbrida, por E¡Et!lg_-d-q_Jjlg.4as
pri¡nários crustais coE pequena quantidade de nagna nantélico,
como suÉlere Vlach (1985), para granitos de nesma idade e mesma
razão inicial . As idades K-Ar de 4g1tZS ü.â., obtida e¡r
moscovita nesse granito, e a de 475t11 trr.â., etn biotita do
Granit,óide Hatança (TabeIa 10.), sobrepõen-se, em terr¡os de.erro
experinental e indican as idades e¡0 que esses minerais
alcançaran as tenperaturas crfticas de retenção de argõnio,
tanto nos granitos coao nos xistos do Grupo Estrondo, por
ocasião do resfrianento regional Brasiriano. Nestes ternos,
sendo a Suite Santa Luzia intrusiva no Grupo Estrondo, este

rt
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valor de idade passa a ser considerado mlnimo para aquele grupo,
o que é compatlvel com os demais dados geocronolôgicos acina
d iscut id os .

4.2.8. INTRUSIVAS BASICAS PRB-CAHBRIANAS INDITBRENCTADÀS

As rochas básicas aparecem amplanente distribuldas pela
área, constituindo corpos discordantes que cortam
indistintamente todas as unidades geológicas anteríormente
consideradas, constituem stoc.&s ísolados de gabros intrusivos no
"Complexo Goiano", cotno o que aflora a sudeste da Fazenda l,f ato
do Meio e Ò que assona a su 1 da Fazenda Valparafso; ou
constituem una série de corpos esparsos, alongados, iso-
oríentados na direção norte-sul intrusivos no Grupo Estrondo na
porção ocidental da área. Poden tanbén aparecer na forma de
dique como o que corta paralelamente à elongação o corpo de
rochas alcalínas do Morro da BarriEluda.

Pelas texturas, pelas estruturas e pelas assenbléias de
r¡inerais presentes, verifica-se que esses corpos estão
diferencialmente netanorfizados, Assin, o dique de metadiorito
afLorante na frente da sede da Fazenda Bela Vista (Fig.4) está
netamofizado en fácies granulito, enquanto o dique de rocha
metabásica do Horro da Barriguda está metamorfizado em fácies
almandina-anfibolito alta e os corpos de netaÉabros das Fazendas
Hato do I'f eio e Valparlso, en fácies alnandina-anfibolit,o ¡rédia a
alta.

4.3. TJ} :fD¿tr\f)TIS GTIGI.CIC+TCAS
F.A.IrE R{:t.z (t r c.A's

4.3. 1. FORüAçÃO PIIIENTBInAS

Assentada diseordantenente sobre as rochas pré-canbrianas
e granlticas brasilianas por incorfornidade angular e erosiva,
aparece a Formação Pinenteiras do Devoniano Inferior, definida
por Snall (1914, in: Schobbenhaus Fo. et al., 1975).
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Essa unidade afLora na porcão Ieste, nordeste e norte da
área, na forna de amplos tabuleiros contlnuos, conhecidos na
toponfmia local como Serra da Halhada AIta e Santa Luzia, que
alcançan por vezes cotas de até 6?0 met106. No canto noroeste da
área, seus sedimentos preenchem parcialmente o Graben de lronte
Santo. E constituida por folhelhos cinzento-esverdeados,
siltitos cinzentos micáceos e arenitos claros, ¡ricáceos e
argilosos (Barbosa et al,, 1866).

4.3.2. COBBRTURA SEDTilBNTAR TERCIARIO-QUATERNARIA

Na área aparecen ext,ensas acur¡u1ações de rochas
sedimèntares localmente Jaterizadas, contendo fragmentos
provenientes das nais diversas unidades litoestratigráficas, com
predomínância quartzosa (Cunha et al., 1gg1).

Segundo Barbosa et aL (1966), a origem dessa cobertura
está ligada aos processos de pediplanização terciário_
quaternários, provavelmente relacionados cotrr os arqueamentos
"pós-cretáceos" do er¡basar¡ento, Essa unidade apresenta-se con
rerevo plano-ondurado, conhecido cor¡o "chapadão" e ressalta-se
pela presenpa de crostas laterlticas e cangas ferrfferas,
constítuindo crostas, blocos e amêndoas,

4.3.3- SBDTHEHTOS ÂLUVIAIS QUATERNARIOS

Depositados sobre a superfície aplainada formada pelo
"Complexo Goiano", Gtupo Estrondo, e recobrindo, ern parte, o
Complexo Alcalino de Estrela, na sua Þorção meio-norte, apareceE
sedimentos aluviais do Holoceno que bordejar¡ o Rio dos Ì,langues.
São constituldos por conglonerados oligonlticos basais, beü
arredondados e maI selecionados, aos quais se sobrepõe u¡na
sucessão de siltes, areias siltosas e argiLas.

4.3.4. IIITRUSIVAS BÁSICAS FANßROZOICAS INDIFBN¡NCTADAS

Os diques de diabásios apresentam possanças e di¡rensões
muito variadas; alojan-se, segundo Cunha et al. (1gg1),
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predominantenente em estruturas disruptivas de direção NNE-SSl{
e, secundarianente, nas direções N-S e NNI{-SSE. Dentre as
inúneras ocorrências, cabe destacar os aflorantes a NE da sede
da Fazenda Realeza, no sul. da área, os expostos a l{ do l,f orro da
Barriguda, na parte central da área, e o que assoma cortando o
Grupo Estrondo a norte da cidade de Parafso do Tocantins
(Cordani e Hasui, 1975, in: Schobbenhaus Fo. et al., 1g?S).

Para as ¡ranifestaeões do maÉlmatismo básico fanerozóico
pós-CicIo Brasiliano, dispõe-se apenas de una datação pelo
método K-Ar en rocha total que se refere ao dique de diabásio
aflorante a norte da cidade de Parafso do Tocåntins, o qual
forneceu idade jurássica de-_.-171110 (5,8%) n.a. (Cordani e Hasui,
1975, in: Schobbenhaus Fo. et aI., 1975) e cujos dados
analíticos são os seguintes: SPK 0266; no de Campo OB-AB-S2;
rnaterial RT; % de K=0,501; Arno rad. 10-B (cc STP/ê) = 35,1; e

Ar4oatmll=23,2O.

4.4. TISlTR.IJITIJFI¿q'S

4.4.I. ESTRUTURAS GßOLOGICAS TIAIORES

As feições tectônicas mais marcantes da área são
representadas por váríos sistemas de falhas, fraturas e

lineamentos.

0 mais antiElo, de direção NNE, parece ser de deslocanento
longitudinal, cortando o "CompIexo Goiano" na porção central da
{írea, Estende-se, Etosso nodo, paralelanente ao curso geral do
CórreEio Pau d'Arco, a oeste deste, Esse sist,ena, segundo Costa
et al. (1S83, in: Hasui, 1884), resultou da atividade tectônica
que remonta ao fim do Proterozóico Ìf édio, e estaria fazendo
parte do Linear¡ento Transbrasiliano (Schobbenhaus Fo. et aI.,
1975). 0s outros dois sistemas têm diregões NE e NNI{. 0 prineiro
deles condiciona a direção principal do curso do Rio dos
I'f angues, a partir da Cabeceira Grande, enquanto o seÉlundo, r¡ais
jovem, pós-devoniano, compreende un conjunto de falhas paralelas
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que afetam o "Conplexo Goiano", o Grupo Estrondo e a Formação
Pimenteiras, e que se sobrepõe ao anterior, conferindo uma rede
retangular de drenager¡ ao Rio dos I'langues.

A l{ e NI{ da Vila de Monte Santo aparece um feixe de
falhas nornais de direção N20W, provavelmente relacionado eon o

anterior, que linita vários horsts e Êrabens. Dentre as
estruturas tafrogênicas, a nais notória é o Graben de Hont,e
Santo (Cunha et al . , 1881), preenchído por sedimentos
paleozóicos da Formagão Pimenteiras,

Na porção neio-norte aparecen meÁaondulações con eixos
subneridianos, confiÉurando ur¡a antiforna a leste e una sinforma
a oeste, con comprinentos de 27 e 27 kr¡, respec t ivanen te , Ambas

são suaves e acham-se complicadas por ondulapões menores e por
faLhas. Seus eixos mergulham para N10t{ a baixo ângu1o, e os
planos axiais aparecen empinados (Hasui et aI., 1984),

A sudoeste .da ViIa de PugniI e a sudoeste da locatidade
de Nova Rosalândia, assonam duas estruturas branquiantiforDais
modeladas em rochas da Fornação Morto do Canpo e do "Conplexo
Goiano", relacionadas con o diapirisno Eranftico (Hasui et a1 .,
1384). A primeira ê, Erosso nodo, cj.rcular, com cerca de I kn de
diânetro, enquanto a seg¡unda é eliptica, orientada na direção
NE, como eixo naior ao redor de 10 km e menor en torno de 7 k¡r.

4.4.2. ESTRUTURAS HÀTORES BVIDENCIADAS PELA GEOFISICÀ

No mapa de intensidade nagnética total filtrado coe ?.>5
km (Fié. 64), verifÍca-se que a ¡nédia da intensidade rugnåti"u.
regional é da orden de 25.750-25.800 nT e que, sobrepostas a
ela, existe¡¡ vårias anomalias de expressão regional.

A estrutura de Estrela situa-se na porção SE do r¡apa;
corresponde a una anomalia bipolar con nagnetização nornal. A

sua interpretação suÉlere que se trata de uDa estrutura nagnética
alongada na direção NNE, correspondendo a una zona de falhas
transcorrent,es de transpressão con merÉlulho de 75ô para sudeste,
sendo que o bloco sudeste cavalga o bloco situado a noroèste.
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A outra estrutura é a de llatança, que se situa a SE da
anterior. Constitui u¡na anonalia bipolar, de polaridade norr¡al,
alongada e paralela à da Estrel.a, correspondendo também a una
falha transcorrente de transpressão que expðe os granit,óides da
Sufte Hatança que bordejan e sustentam a Serra da Ìlalhada Alta
pelo flanco oeste,

Na porção centro-oeste vislumbra-se uma grande estrutura
bipolar, de nagnetização normal, con direção NE de 6rande
comprinento de onda. Essa estrutura não aflorante está
perturbada pela estrutura rever6a do Serrote, representada por
granitóides da Sufte Sertote, e acha-se truncada por falha de
direção ENE. Essas falhas devem ter-se reativado no Cicto
Brasiliano, pois truncan as demais u=t"rtu"'ã-ãã- 

""Éião. 
Assim,

ås estruturas de Estrela e MatanCa, que são slncronas, estão
deslocadas pela FaIha do Serrote.

Vale frisar que as falhas nagnetizadas devem representar
o ú1timo evento da movinentação tectônica termal; portanto, o

event,o termo-tectônico brasiliano deve ter apaÉlado, se não toda,
pelo menos parte da naElnetização anteriot,
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GEOT.OGT A DO S C(]t.lPT-E]'O ST AI-CAT- T N(] S

5. 1. DISTR BTJIç.ETO ESPACTAI- E
M(fRFOI-OC$IA DOS
CO}{PI-EX(f S ALCAI. I N(f S

5. 1.1. CO}IPLEXO ALCALINO DE ESTRELA

Esse conplexo aflora ao lonÉlo de uma faixa co¡r cerca de
24 km de comprimento por 2,8 kn de largura, que vai desde a sede
da Fazenda Retiro, ao sul, até as inediações da Fazenda
Valparalso, ao norte (FiC. ZB, anexos),

No trecho estudado, de 2! km de conprinento, que vai
desde o seu linit,e meridional até a sede da Fazenda prinavera,
ele ten direção NNE. A partir dal, est,ende-se para o norù,e,
sofrendo um encurvamento aparentement,e sigmoidal, iniciarnente
com direção Nt{ (ao sul da Fazenda Valparafso), para depois
retornar na direção NNE, nos seus confins setentrionais, isso já
fora da área estudada, e não representada no rnapa geológico da
Fig. Za (anexos).

Na porção estudada, é constituido por inrlr¡eros corpos
estirados, grosso nodo pararelos e orientados predominantemente
no sentido NNE-SSl{, que fornan vários alinhanentos que se
alternam co¡r¡ as rochas do "Complexo Goiano,'. Segundo as
interpretações geológicas dos dados obtidos do levantamento
magnetonétrico, os nergulhos dos corpos são nuito variados e
apresentan-se en três grupos: de baixo, médio e alto ânguIo,
cono pode ser visto nas Figs. 65 a ZZ, nos anexos.

Os corpos con ângulo de nerElulho ao redor de BOo e
engulos entre 40-50o parece¡r ser os nais ant,iÉos, pois estão
cortados por vários corpos subverticais ou col¡ ângulo de
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mergulho em torno de 60o. Acresce que vários deles aparecem con
magnetização reversa, relacionada com a movimentação tectônica
en época en que o campo ¡nagnético estava reverso, Isto implica
que esses corpos tardios tê¡n pelo menos duas etapas de intrusão,
ou duas etapas de tnovinentação tectõnica, con polarização
reverså en una delas.

Un desses corpos alcalinos e tabulares, o mais ocidental,
denominado "Crista do Pastéis", apresenta o ângulo de r¡erÁulho
oscilant,e (Figs. 66 a 7l) 0 ângulo de nergulho desse dique
varia de 30 a 80o e está voltado pred on inan temen te para SE,

cheElando por vezes a ser subverticaL Apresenta caracterlsticas
rùagnéticas e petrográficas diferentes dos demais corpos, B'
constituldo predoninantemente por rochas alcalinas
hololeucocráticas, Essa caracterfstica faz que ele apresente
anomalias magnéticas de anplitude menor que os denais corpos
alcaLinos,

As possanças aparentes dos corpos säo nuito variáveis, 
t

não ultrapassando os- 300 r¡etros nos trechos nais largos, que I

corresponden ao alinhamento fornado pelos morros da Estrel* " ar I

Barriguda, ben co¡ro pelos corpos que integran o alinhanento dri
"Crista do Pastéis". O complexo alcalino, como um todo, acha-se
bastante arrasado, con exceção dos dois norros e da crista
citada. Os dois norros constituen residuais de relevos
dessínétricos, con feíções dê ho{-back, que apresentan cornijas
e reversos curtos. 0s demais afloramentos de roehas alcalinas em

superffcie aparecen nornalnente na forma de pequenas lajes
esparsas, norrotes, natacões e blocos. Nas calhas de córregos e

rios aparecen na forna de blocos, soleirås e travessões. Poden

estar ainda parcial ou totalmente cobertos por conÊflomerados
oligonfticos (ortoquartzitos) nos paleoterraços do Rio dos
Hangues, ou poden achar-se sotopostos a conglomerados e

sedi¡uentos areno-argilosos quaternários, cono na mesopoteüia do
CórreÉlo São José con o Rio dos llanÉlues,

As rochas alcalinas exibe¡l u¡na

direção N20-508 e rerÉuIhos médios a

Essa foliacão é concordante con

foLiação metanórfica de

altos para o quadrante SE,

a encontrada nas rochas



encaixantes pertencentes ao "Complexo Goiano,,,
ve¿es apresenta contatos térmicos, expressos
sienitos diversos, no endocontato, e de fenitos,

a2

com as quais por
pela fornação de
no exocon tato .

Os corpos de rochas alcalinas estão afetados por vários
sistemas de falhas de direção NNE, flNN e ENE.

O prineiro deles é o nais antiÊlo; corresponde ao sÍstema
de falhas Estrela, de direção NNE. Aparentemente, os corpos derochas do coruplexo Alcalino de Estrela têm seu condicionamento
estrutural controlado por essè sistena de falhas, que deverefletir uma prováver evolução ern regine tectônico transcorrent,e
transpressivo, como se infere da atitude dos corpos de rochasalcalinas, das feições rníIonf ticas e das lineações deestira¡aento nineral NZ0E,/16 paralelo ao ttend geral. Sãofreqtlentes ås feições de boudinaá:e de canadas rieas enfeldspatos, a rotação de crisùais de feldspato (nícroclínio) e odesenvolvimento de faixas mironrticas e ultramironfticas nasrochas encaixantes. Além das feições mencionadas, ocorren aindaa lenticurarização e o enfatiamento dos diques de rochasalcalinas e ô desenvolvimento de contatos tectônicos,

interdiÉitacões e intercalações con as rochas encaixantes. osegundo sistena de falhas de tipo en echelon, de direção NS0_60l{, é posterÍor; trunca o primeiro, seÉlnenta os corpos derochas alcalinas è provoca desrocamentos de algunas dezenas demetros, produzindo blocos de dinensões variadas. pot
conseçluinte, bascula e rotaciona a foliação ¡letamórfica ecataclástica do sister¡a anterior em maior ou menor grau,

O sistema de direção ENE sobrepõe_se ao primeÍro. Noentånto, não foi posslvel estabelecer a sua relação ter¡porar coüo sistema de direção NbO_6Ot{ e aparentemente apresenta
deslocamento Iongitudinal sinistral. Conpreende falhas, fraturas
e rinea¡oentos paralelos ao Rio dos Hangues que controlam etnparte o sèu curso a jusante e após a sua grande curva,
deno¡nin ada Cabeceira Grande .
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5.1.2. COHPLEXO ALCALINO DE ELDORADO

Ocupa ur¡a área balÍzada por um qriadradosituada en uma
rochas r¡etassedi¡nentares da . Forrnação

l/os lu'rr14.;

de 7 x 7 kr¡,
oval, escavada en

llorro do Canpo ( Grup o

4

E. constituldo por váríos codir¡ensões diversas e seonetri" r""r';::: 
"::tï:==:::"ï:":::j:iqué tende¡¡ a alongar_se no sentído l{Nt{_ESE, como pode ser visto

Ï"1::::::j::':" 
representado pela Fie' 7s;;;;;.,; por

seoló6ico " n"" oi;;::ï",:::":::.:;";;"1:=ï;lï.::.,evanramenro
.. 0s .,¡,¡d!!g¡us ae metafonólit,os seccionan tanto as rochasr¡e tassed inen tares (Fig' 16¡ e neta-f'neas do "co¡rplexo Goiano,,.quanto os corÞos maiores de rochas alcalinas. En um deles
l'r€riri-cou;l'¿":;înîîen'çe""-de 'ellgÄer.s'. .'d-e. e-¡ar-qs.c,Ë,,..,,.du-,n**nuir,ãu,.,...'-

Esses òorpos afloram e¡r do.disrinros, r initaåos pero córres. n","'ì"rlllil"iì;"jl:.::::ì":;
. to¡no de NI{. O patamar situado a oeste é o alto e estå sepaÌadodo mais baÍxo, que fica a lest,e, por u'a encosta suave,

Os d iversos
arcarino acham-se 

| èorpos rochosos que constituer¡ esse conprexo
e brocos. co¡¡o ,_::;::.;:,:: ;:;.:: 

chão, constiruindo rajedos

. en terras das fr
proxir¡idades dos ï;î;:" 

;ï;j:;i::"':"";;"'";ïjï,;::"":;:
pÌaricamenre não aplesenram expressão "llll;rrll""".illiÍïJlli;marcante en relação às rochas encaixantes do ,,Complexo 

Goiano,,,
0s Bnaisses alcalinos apresentnetamórfica caracrerizada pera o"run."li. ;Ttrr:::;:: ri:iì::t:anfibó1io, anfibó1ío e, quando presente, piroxênio.

Estrondo ) .

O conplexo a lcal in oondulada, resultante de do isprincipal, relacionada con o

co&o un todo tem estrutu¡ação
grupos de dobras. A ondu laçãotrend estrutural I{NI{_ESE cono

ìi-,J
¡l

. :.1
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I'ig. 10. Aspecto de dique de metafo
nólito cortando rotr"onito - gnaisseã
no CAEL

Fig. 11, Eneraves de monzonito-gnais
ses em diqufãõ-ãetafonó1:.to do cAfi



85

pode ser observado nas atitudes da foIíação, no napa geolóÉico
do Complexo Alealino de ELdorado (Fig. 79) -- parece representar
uma fase de seElunda (ou n+1) geragão, interceptando os

dobrament,os abertos NNE-SSl{ da primeira geração (Dp).

Os dobramentos da foliação NNE-SSI{ (Dp ou Fp) são de
diflcil aconpanhanento, face à precariedade dos afloranent,os (em

número e qualidade). 0 dobrarnento sobreposto (Dp+1) (com dobras
nais apertadas que o anterior), de direção l{NI{-ESE, parece estar
associado à componente transpressiva dos érandes strike-slip
syst.ens (aproxinada¡¡ente N-S) expostos nas circunvizinhanças da
área mapeada, conforne dados de Figueiredo & 0liveira (1S89)

En vários locais das fazendas Santa Maria e São Sebastião
as rochas alcalínas achan-se parciah¡ente cobertas por
conglomerados quartzlticos que alcancam esÞessura de até 1,20 n.

5.2. PETFtOC+RA3'IA, }'ÍCJDO DE
OCORRENCTA E
REI-..A'çOE S DE CAMPO

5.2.1. ROCHAS DO "COI.IPLEXO GOIANO" ENCAIXANTBS DOS CORPOS

DE ROCHAS ATCALINAS

¡'IETA-HTPERS?ENTO DIORTTO

A única variedade encontrada dessa classe de rochas ê

reptesentada por Éfranada-hornblenda-hiperstênio diorito (l{I-E-
817). Trat,a-se de una rocha de co! preta, isótropa,
inequigranular, con textura Elranoblástíca e estrutura nraciça. E'
constitulda por hiperstênio, hornblenda, andesina e granada, aos
quais se juntan, como acessórios, apatita e opacos; e cono
secundário, o epidoto, eü pequenos e raros Erãos na granada. A

Érá varia de 0,05 a 1,0 nn, ficando a nédia entre 0,3 e 0,5 rnn.

Pelas relações de campo, trata-se, aparentenente, de um dique de
diorit,o ¡retamorfizado na fácies Êlranulito. 0 afloramento dessa
rocha é representado por vários blocos soltos e alinhados que se
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(Fis. 4).

em frente à sede

88

da Fazenda Boa Vista, a sut do CAE

ANFIBOLITOS

São rochas riela¡rocráticas de cor cinzento-escura ou
preto-esverdeada, inequigranulares (de grã fina a nédia) ou
equigranulares (em geral de grã média). euando isótropas,
apresentan textura heteroblástica, granobrástica e granoblåstica
poligonaJ., e estrutula naciça; quando anisótropas, ostentam
texturas nematoblástica, granonematoblástica, poiquiloblástica e
estrutura paralela, "ocelar" paralela e Iinear paralela. Do
ponto de vista rnínera1ógico, são constituídas essencialmente por
diopsidio, hornblerrda e plagioclásio (andesina ou labradorita)
e, mais raramente, por ortoclásio ou microcllnío nesopertit,ico,
quart,zo, biotita, escapolita ou Éiranada, Como minerais
acessórios, exibem titanita, opacÒs, apatita e zircão.; e como
secundários, epidoto, sericita e pequenos agregados
saussuriticos. O diopsídio ocorre normente agrupado, en
agregados, en leitos descontÍnuos ou na forna de poiquiloblast.os
que incluen plagioclásio. 0 anfibó1io apaÌece aÉruÞado ou em
Ieitos com a biotíta, ou en agreÉiado eng¡lobando plagioclásio
e/ou opacos; a biotita ocorre, às vezes, substituindo o
arrf ibólio e apreser:ta, ¡rormalmente, contatos retos e, nais
raramente, irreguLares; o plagioctásio apresenta_se n,ornalnente
sem Eieninação, e, quando a apresenta, o naclamento
polissintético é raro, sendo mais conun o Carlsbad. Este por
vezes exibe extinção orrdulante e loca1n:ente é substituldo por
sericita, epidoto ou agregados saussuríticos. o rricroelínio
mesopertítieo ocÒrre ern grãos isolados e o ortoclásio ocorre na
forma de inclusões na hornblenda ou no diopsídio. com base na
classificação rnineralógico-r¡odal, podemos distinÉuir as
segu intes variedades de anf ibol_itos:

(a) diopsídio anfibolitos (l{I-E-269, UI-E-8S0, llI-E-863,
trlI-E-1614A);

(b) biotita-djopsídio anfibotitos (ilI-E-ZT1);
(c) biotita-ortoclásio-diopsídio anfibolitos (ilI_E_

68A,z5 ) ;



(d) granada-diopsfdio anfibolitos (t{I-E-257);
( e ) quartzo-d i ops id io anf ibo 1i tos ( t{ I -E-5lC ) ;
(f) escapolita-diopsfdio anfibolitos (t{I-E-81).

Os anfibolitos ocorrem e¡n raros e esparsos afloranentos e

ocupam predominantemente a faixa de terreno situada entre os

corpos de rochas alcalinas que constituen o alinhar¡ento de

corpos Estrela-Barriguda e a Crista dos Pastéis, estendendo-se
do córreÉo llata Grande, ao suI, até a Fazenda AÉlromangues, na
porção central da área, tornando depois a aflorar mais ao norte,
na Fazenda Va1paralso, a sudoeste da sua sede, nas margens do

Córrego l,fola, na trilha que conduz å Fazenda Prinavera.

CALCIO-STLICATTCAS (CAE)

Estas rochas são aparentemente raras na área, pois foram
encontradas en apenas dois afloramentos; u¡t deles está
localizado no sopé ocident,al do I'f orro da Estrela (I{I-E-867) e o

outro, a ESE da Fazenda Halvina (l{I-E-169).

O primeiro é representado por un¡ Enaisse cáIcio-
silicático de cor verde-escura, con faixas nais claras,
anisótropo, inequiÉllanular, de textura Elranoblástica e estrutura
orientada. E' constituido por plaÊlioclásio (labradoríta),
díopsldio, tremolit,a e quartzo. Dentre os acessórios, apresènta
titanita, apatit,a e zircão; e entre os seeundários, sericita,
epidoto e carbonato. A Iabradorita apresenta forma tabular con

bordas irregulares e extinção ondulantei às vezes, exibe
zoneamento nornal, be¡r cono inclusões de sericita e epidoto e

bordas sericitizadas. 0 dÍopsldio forma Érãos alongados,
irregulares e por vezes poiquilfticos, que incluem grãos

esqueléticos de plagioclásio, A tre¡rolita constitui prismas
alongados, xenomórficos, eon bordos corroldos; no entanto, nos

crista.is tnenores, o contorno é ben def inido.. O quartzo forna
faixas ( leitos ) contlnuos repetidos.

0 seÉlundo afloramento, constitufdo por un matacão, é

representado por un granofels cálcio-silicático de cor verde-
escura, isótropo, inequiÉranuIar, de tèxtura granoblástica e
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estrutura ¡naciça, 0 piroxenio (diopsfdio), a escapolita e o
anfibólio (hornblenda) são seus componentes ¡najoritários em
orden ciecrescente de ocorrência, aos quaís se sonam, cono
acessórios, biotita, apatita, titanita e allanita; e como
secundário, a cl.inozoizita, A hornblenda desenvolve_se às
expensas do diopsidio; a clinozoizita, sobre a hornblenda e a
escapolita, aparentenente se fornou no lugar do ptagiocì.ásio, A
feicão textural caracteÌfstica desta rocha é dada pero fabric
inequigranular en que o diopsidio e a escapolita aparecem cono
cr i s taÍs maiores homoEleneamente distríbuldos,

qUARTZTTOS (CAE)

0s quartzitos tên granu lação média a grossa e são
fornados, essencialr¡ente, por quartzo e, subord inadamen t e , por
moscovita, opacos, hídróxidos de ferro, raros cristais de
epidoto, tur¡ralina e biotita. Os grãos de quartzo encont,ram_se
fÌeqrlentemente estirados com bordos serriLhados, irreÉfulares,
fraturados e con extinção ondulante, enquant,o a noscovita
apresenta-se en fiapos iso-orientados ou contorcidos, ou em
cristais isolados, As texturas predoninantes são Elranoblástica,
cataclasada e granocataclástica com recristalização. por vezes
ocorrem corpos ¡ronominerálicos de ortoquarteito ou ricos em
moscovita, que constituen os quar t zo-moscovi ta xistos. Estes
forman con os quartzitos intercalações descontlnuas na f or¡¡a de
camadas e lentes nos Elnaisses. Dentre as várias faixas de corpos
quartzlticos, as duas nraiores, que fornam cristas, alongam_se
segundo o trend regional N10-2oE e situam-se a reste e a oeste
da faixa de rochas alcalinas. A prineíra fica a cerca de Z kn a
leste do corpo nais orientar de rochas arcalinas (tonando-se o
llorro da Barriguda como referência) e a segunda, a cerca de 150
n a oeste do córpo nais ocidental (Crista dos pastéis).
Freqtlentenente os quartzitos acham-se cataclasados e
milonitizados, exibindo nicrobrechas, protonilonitos e
ultramilonitos.



8S

Na faixa oriental de quartzitos, nas estações de
anostraÊlen I{I-E-807,/8 e l{I-E-862, foram encontrados moscovita-
sillimanita quartzitos e microcllnio-sillimanita quartzitos.

CNAISSES

0s Élnaisses t,onalf ticos (CAE) tên cor cinzento-média å

cinzento-escura, granulação média a Élrossa e apresentam
bandament,o subcentimétrico caracterizado pela alternância de
bandas ricas en anfibó1io e biotita, con bandas quartzo-
feldspát,icas, São constituldos essencialmente por quartzo,
plagioclásio (andesina), biotita, ferrohast ings i ta e hornblenda,
e, em quantidades nenores, por microcllnio. A estes se juntanr,
co¡no ninerais acessórios, Élranada, apatita, titanita, zircão e

opacos; e cono secundårios, epidoto, moscovita e carbonato.
Exibem texturss Elranoblásticas, Iocalnente Elranonematoblásticas
e Élrs.nolepidoblásticas, quando há naior concentração de
anfibóIios e biotitas, respect ivamen te . Afloran no córrego do
Gato; na Fazenda Pé do Horro (l{I-E-256); no sopé oriental do
llorro da Bstrela; intercalados entre os litchfieldito-gnaisses;
a oeste da "Crista do Pastéis" (tlI-E-280); e a lestè do llorro da
Barriguda (l{I-E-830).

4¿ajsses biotita nonzontticos (CAEL). Sua cor é cinzento-
clara a cinzento-média, com granulação final , Essas rochas são
constit,uf das, en ordem decrescente de freqllência, por:
plagioclásio (o1igoclásio), microclfnio, quartzo, biotita e

hornblenda; aos quais se sonatn, cono acessórios, apatíta,
titanita e zircão; e, cono secundários, zoizita e carbonatos.
Distinguen-se pela presença de duas texturas en bandas:
granoblástica poliElonal, coÌr junções trlpLices formadas por
minerais féIsicos; e Eiranolepidoblástica, constitufda pelos
ninerais ¡ráf icos e félsicos. A alternância das bandas
Elranoblásticas e Elranolepidoblásticas confere nitida estrutura
bandada à rocha. Essas rochas foran encontradas na estação de
anostragem I{I-EL-311.

Gnaisses ho¡nbLenda Ðonzodiorlticos (CAEL). Sua cor é

cinzento-nédia, são in equ iÉlranu l ares e bandadas. A mineralogia
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p 1ag ioc I ás iorepresentada Por
(oligoclásío/andesina), microcllnio, hornblenda, quartzo e

biotita. Opacos e apatita ocorren como acessórios; epidoto,
goethita e sericita aparecen cono secundários, A textura é dual,
formada pela alternância de bandas granoblásticas e

gr anonematob lást icas , constituidas sobretudo por ninereis
félsicos e náficos, respectivanente. Esses gnaisses são
representados pelo afloranento lll-EL-312.

5,2.2, ROCHAS ALCALINAS

0s co¡nplexos alcalinos de Estrela (CAE) e de Eldorado
(CAEL) apresentam Éirande variedade petrográfica de rochas
alcalínas metaígneas, hlbrÍdas e metassor¡áticas; nesta última
categoria enfeixan-se também os vários tipos de fenitos.

E¡n vista da senelhança entre aÉr rochas de a¡¡bos os
complexos, a descrição das variedades petrográficas foi felta em

conjunto. Quando determinado tipo petrográfico é caracterlstico
ou exclusivo de un dos complexos alcalinos, é feita a posposição
da siÉlla do conplexo.

As rochas alcalinas que constituen naiorr¡ente os dois
complexos são insaturadas, leucocráticas ou hololeucocráticas,
subsolvus na acepção de Tilley (1954 e 1957), com dois
feldspatos individualizados, representados por nicroclínio e

albita (ou oligoclásio), con exceção dos nariupolitos, em que o

único feldspato presente é a albita.

Una das feições mais narcantes dessas rochas é o

bandanento dado pela alternância de faixas escuras de mineirais
ferromagnesianos e faixas claras con predoninância de fe).dspatos
e feldspatóides, que thes conferen aspecto de Élnaisses fitados,
foliados e bandados. En Iâninas deleladas elas exibem texturas:
heteroblástica, heteroblástica poligonal, Elranoblástica,
granob I ást ica placoídal, Er an ob lást i ca inter lobada,
ÉlrË.nonenatoblástica, Elranolepidoblástica e granoblástica
poligonal (nosaico). Cabe saIíentar que a textura Eranoblástica
poligonal é mais freqtlente no domfnio do Complexo Alcalino de
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Eldorado e, por via de conseq{rência, os fel.dspatos amÍride são
destitufdos de mac lamen to.

AIé¡r das rochas de aspecto gnáissico que predôminam,
aparecen tambén as de aspect,o manchado, mosqueado e ho¡rogêneo
(Ereralnentè hororeucocráticas), representadas pel0s granofels.
Nos dois primeiros tipos as nanchas e ',pintas,' são formadas oupela coalescência de crist,ais de anfibólio, ou por grur¡os debiotita, ou por porfiroblastos de magnetita, às expensas de
rochas fitadas, foliadas e bandadas. por vezes os cristais
coalescentes de anfibório engrobam poiquiriticamente a neferina,
o nicrocllnio e a atbita, constituindo glomeropoiquiloblastos
cent,imét,rícos. A parte félsica dessas rochas, cono também a
texturå dos t,ermos honogêneos de Étã nédia, é constitufda
predon in an t emente por agregado heteroblástico, heteroblástico
poliÊlonal, granobrástico int,erlobado ou Elranoblást.ico Þoligonal(mosaico) de nefelina, arbita (ou origoerásio) e Dicroclfnio,
enquanto, nos termos homog¡ên.eos de grã fina, é homeoblástica, e
nos con fenoblastos, é blastoporfirítica.

Os litchfieldito-gnaisses bandados e fitados podem ser
vistos na Fig. 12; os litchfieldito-granofeì.s aparecen nas FiEls.
13 a 15; anfibório e ritchfierdito co¡r "bandamento', Erradacionar,
na Fig. 16; e os litchfieldito-granofels mosqueados, na Fig. 12,

0s principais tipos de texturas de rochas alcalinas
comuns aos dois comprexos poden ser vistos nas fotor¡icrografias
1-8.

Alén dessas rochas alcalinas com texturas
cristaloblástícas, foram encontrados, no åmbito do CAEL, dois
pequenos diques de sodalita nefelinóIito que exiben texturagranular-alotrionórfica e de substituição. Nesta rlltina, a
sodalita substitui a nefelina, coüro pode sei visto na
fotom i cro6¡raf ia B.

Os principais ninerais fornadores dos gnaisses egranofels alcalinos no âmbito do CAE são: nefelina, nicroclfnio,
albita, perist,erita, oligoclásio, ferrohastingsita,



Fig. L2, Litchfieldlto-gnaisoes band.ad.os e fltad.os
a e b. Siotita litchfietditos bandados
c. Blotita lltchfleldito fitailo



f'19. 13.
I'ig. 14 .
I'ig. 15 .
Fig. 16.

Bloti-ta litchf i eldito - granofele
Vragneti ta litchfl eldito -granof els
Anfiból1o litchfi eldlto - granofels
Anfibólio litchfleldito com bandamento gradacional



Fi,g. L7.
&¡
b,

d..

lltchfi eldi to -granofels mosqueados
Agregad.os de biotita
Agregados isotrópicos de biotita nuclead.os por magnetita
Gl-omeroblastos de anfibót:-o
Gloneropoiquiloblastos d.e anflUótio
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Foüomicrografia l.
Fotonicrografia 2.
Fotomicrografia 3.
Fotomicrografia 4.

granolepidoblástica
heteroblástica
granoblástica
granoblrie tica poligonal

Textura
Textura
lextura
Tertura



Foto¡ricrografia l. lextura com minerais feleicoe orientaclos
6. lextura interlobad.a
7 . Textura granoblristica com nefelinas poligonais
8. lextura de eubstituição d.a nefelina por sodalita
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egirina-auElita,
moscovit,a, biotita, lepidome j.ana, siderofilita e corlndon; como
opacos: magnetita, maÉlhemita, he¡natita, pirita e nolibdenita;
como acessórÍos: granada (r¡elanita e, provavehnente, andradita),
titanita, zircão (este às vezes é varietal), apatita, fluorita,
allanita, pirocloro, niobiofilita, enignatita (encontrada en una
amostra); e como secundários: cancrinita, sodaLita, calcíta,
escapolita, sericita, natrolita, tet,ranat,rolita e analcir¡a.

No âr¡bito do Complexo Alcalino de Eldorado, cono
principais minerais fornadores dos Éinaisses e granofeLs
alcalinos, foram identific¿dos: nefelina, microcllnio, albita,
peristerita, oligoclásio, d iopsldio, ferrohastingsita,
ferrohastingsita-arfvedsonita, hornblenda, moscovita, biotita,
lepidomelana, siderofilita; e como acessórios: titanita, zircão,
aIlanita, pirocloro, rutilo, Éiranada (melanita e, provavelnente,
andradita), apatita, fluorita; como opaco, a magnetita; e cono
secundários: cancrinita, sodalita, hackmanita, calcita,
escapoJ-ita, sericita, epidoto, natrolita e analcima.

NEFELTilOLI ?OS E NEFEL TNOLI IO-GRANOFELS

Estas rochas são predominantement,e holoLeucocráticas,
podendo ser tambén leucocrátícas, de grã média a grossa, pot
vezes muito grossa, de cor cínzento-clara, cinzento-esverdeada,
rosa, verde-e1ara ou cinzenta con nanchas azuis conferidas pela
sodalita. A nefelina é o const,ituinte principal da rocha,
perfazendo de 65 a g51[ de seu volume; subo rd in adanen te poden
aparecer: sodalita (de 0 a 3O%> , albita (de 0 a ZO%) e

nicrocllnio (de 0 a 15U ). A maËlnetita e a biotita são os
constituintes náficos en alÉlunas variedades leucocráticas cotû
lndice de cor de 6 a 11. Nas variedades metamórficas
representadas pelos granofels, a textura é granobtástica
interlobada, Eranoblástica poliElonal ou heteroblástica; nas
variedades não netamórficas, é granular-alotriomórfica; en
anbas, a estrutura é maci9a.

Trata-se de rochas taras, que ocorren na f or¡na de
pequenos corpos tabulares, concordantes co¡l a elongação dos
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litchfieldito-granofels, com os quais mantem passagens
Élradacionais; os afloramentos HI-E-S9B/Z, l{I-E-1?Z6C e l{I-E-13
tipificar¡-nas bem (CAE) (Figs. 18, 19 e 20, respectivamente).
Poden t,ambén aparecer na fo¡ma de pequenos diques ou veios
discordantes en relação à foliação metanórfica dos litchfieldito
e miaskito-Elnaisses, corno no aflora¡rento l{I-E-19 (CAEL).

0s nefelinôtitos podem ser subdivididos nos seguintes
tipos pet,rográf icos :

(a) nicroclfnio-atbit,a nefelinó1ito-granofels holo-
leucocrático (CAE );

(b) biotíta-magnetita-sodalita nefelinólito-granofels
(CAE);

(c) sodalita nefelinói.ito (CAEL);
(d) nicroclÍnio-sodalita nefelinófito (CAEL).

LTTCHFIELDI TO_GNAI SSES E GRAIIOFELS

Os 1ítchfieldito-gnaisses são representados por rochas
leucocrátieas de cor cinzento-clara e cinzento-média e Érã
média, que podem seÌ inequiÉlranulares ou equiÉranulares,
anisótropas de t,extura granoblástica interlobada e

heteroblástica con estrutura bandada, fitada ou listrada. E¡t
geraI, os feldspatos e feldspatóides ocorretn en proporções
variadas, t,endo co¡ro valores extrenos aproxinados 85:15 e 45:55
e constituem os principais eonponentes, perfazendo 65 a g5Z das
rochas. A albita é o feldspato dominante, com presença
subordinada do microclinio e taras peristerita e mesopertita,
Outrossin, a nefelina é o feldspatóide primário, por vezes
substituído parcíal ou totalmente pela cancrinita secundåria, A

biot,ita ê o mineral ferronagnesiano mais comum (ocorren tambén
as variedades lepidomelana e siderofilita); mais raÌanente
aparecen : fe rrohas t ings i t a, ferrohas t ings i ta-arfved son i t a ,

hornblenda, eÊlirina e egirina-augita. Estes que acabamos de
citar, bem cono a magnet,ita e a maghemita, às vezes constituem o

minera.I náfico principal, Dentre os acessórios acidentais,
destacan-se: granada (melanita), titanita, apatita, fLuorita,
pirit,a, moLibdenita, allanita, pirocloro, niobiofilita,



Fig. L8.
Fig. 19.
I'ig, 20.
Fig. 2L,

Nef elinótito - granof els holol eucocráti eo
SodaLita nefelinéfito- granofels hololeucocrá,tico
Sodalita nefel-inólito em contato con biotita litchfieldito
I.it chf i eldi t o - granof ele
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enigmatita, zircão; e como secundários: cancrinita, sodalita,
vishnevita (?>, escapolita, calcita, moscovita e zeolitas
(natrolita, tetranatrolita e analcima). Estas rochas são as mais
abundantes e apresenta¡l a maior distribuição geográfica en

termos do Complexo Alcalino de Estrela. Os granofels diferem da

variedade anterior pelo teor nornalmente muito menor de minerais
máf i cos no que diz respeito às texturas e estruturas.
Apresentam aspecto manchado e mosqueado (Fig. 17); as pintas e

manchas são formadas por nagnetita (de 1 a 5 mm) ou por grumos

de biotit,a (de 3 a 15 mn) ou por anfibólio (de 2 a 20 mm) ou por
cristais coalescentes de anfibólio, for¡uados às expensas da
quebra da biotít,a a partir de Iitchfieldito-Ánaisses bandados,
foliados e fítados, como atestam as est¡uturas påanÉoz às vezes
presentes. Os cristais coalescentes de anfibó1io formam por
vezes gloneropoiquiloblastos que atingen até 10 cm de

conptimento no eixo naior e enÉiloban: nefelina, albita e

microcllnio, São inequigranularès, isótropos e exibe¡¡ textura
granoblåstica interlobada, heteroÉranoblástica, Ellomeroblástica,
Éflomeropoiquiloblástica; sua estrutura é maciça e ocelar ¡r¡acica.
Ainda entre os litchfieldito-granofels cabe destacar a variedade
hololeucocrática, desprovida de ninerais ou apenas con traços de

minerais náficos. Os litchfieldito-granofels nosqueados por
maElnetita (Fig. 2t> ou por Erunos de biotita ocorre¡r
predominantenente nos corpos da porção Nl{ do CAEL, a NE da sede
da Fazenda E1dorado, nas imediações do afloranento llÏ-E-77; os

lit,ehfieldito-Eiranofels corn anfibólios coalescentes assomam no

topo do Morro da Estrela (CAE), estação I{I-E-11a. Por outro
1ado, os litchfieldito-granofels hololeucocráticos aparecem
predom in an temen te na parte central, ao longo da "Crista do

Pastéis" e na porção meridional do Morro da Estrel"a (CAEL), onde

afloran na for¡oa de Elrandes lajedos (afloranentos l{I-E-743 E l{I-
E-320, respect ivamen te ; bem como nos afloramentos llI-E-988,21,
tCT-E-t9z/5, l{I-E-217b e lll-E-1520, entrè outros).

Dentre os litchfieldito-Elnaisses e granofels é possfvel
distinguir algumas variedades petrográficas con base na ausência
ou presença de minerais náficos e suas assoc i agões---.e*....!-as

texturas e estruturas apresentadas. Assi¡r, tenos: ÃOt "";\
-rr9 1

1'1" c¡l' rt-rotecP' ".' \o

J:Ì _ ()!
'\: 

- I1b41 ',?' : ì,.4 \' "/
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Tig. 22. Iliotita-magnetita litcþ
fieldito-gnaisse com sodalita (a
zu]-) e cancrinita (anareta) ¿:.sI
postas paraLelamente ao plano de
foJ-iação metamórflca

Fig. 23. Granada-na6netita-anfi-
¡ótlo litchfieldito-granofeLs. A
granada com eor ve:meLho-tijolo=
fo¡ma agregados xenomórficos
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(a) litchfieLdito-granofels hololeucocrático (CAE);
(b) biotita litchfieldito-Elnaisse ou granofels;
(c) bíotita-magnetita litchfieldito-gnaisse <Fie.22> ;
(d) magnetita litchfieldito-gnaisse ou granofels;
(e) magnetita-maghenita Iitchfieldito-gnaisse (CAE) ;
(f ) ferrohastingsita litchfieldito-gnaisse;
(g) ferrohastingsita-egírina litchfieldito-gnaisse

(CAE ) ;
(h) egirina litchfieldito-gnaisse (CAE);
(i) egirina-auÉlita litchfieldlto-gnaisse (CAE);
(j) escapolita-biotíta-magnetita j.itchfieldito-gnaisse

(CAEL);
(k) granada litchfietdito-granofels (CAE) e (CAEL).
(1) Éranada-nagnetita-anfibó1io Iitchfieldito-6¡ranofels

(CAEL) (Fis. 23).

ì{ÁRI UPOLI ?O-GNAI SSES E GRANOFELS

Os mariupolito-Elnaisses constituem rochas leucocrát,icas
de cor cinzent,o-cIara, anisótropas, predominantemente de grã
néd ia. Do Þonto de vista mineralógico, diferem dos
litchfieldito-gnaisses poi apresentare¡r albita colro único
feldspato; o microclinio, quando presente, aparece cor¡o inclusão
da albita. A nefelina e a albita perfazen de B0 a gZ% do volu¡oe
da rocha, con presença subordinada de nefelina en reLação à
albita." Dentre os náficos, aparecem: egirina, egirina-auÉita,
haÉnetita, biotita e lepidomelana. Cono acessórios e secundários
estão presentes os mesmos nineraís dos litchfielditos. En
algunas anostras, o zircão conr faces de bipiranide {111} e

hábito auerbaohÍtico, segundo a classificação de Khalezova
(1S63), alcança teores de 5 a 8l na rocha. Ostentam as tnesmas
texturas e estruturas dos Iitchfieldíto-gnaisses. A variedade
hololeucocrática reÞresentada pelos litchfieldíto-granofels
exibe textura granoblástica poligonal (mosaico), assin como as
estruturas encontradas nos litchfietdito-Elranofels. Os
nariupolitos constituem fácies locais aparentemente de peguenas
dinensões nos litchfieldito-gnaisses ou Elranofels e nã.o
constituer¡ unidades nape¿iveis na escala do mapa. Foram
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encontrados nas estações de amostragem ldI-E-t82/t' }lI-E-250 e

tl'l-EL-447.

Entre as variedades de mariuPolitos é posslvel distinguir
seis tipos petrográficos:

(a) rrariupolito-granofels hololeucoerático (CAE) ;

(b) eÉirina mariupolito-gnaisse (CAE);

(c) eÉlirina-augita mariuPolito-Elnaisse (CAE);

(d) biotita mariupolito-Élnaisse;
(e) zircão-biotíta mariuPolito-gnaisse (CAE);

(f) anfibó 1io mariupolito-Énaisse '

ar AsK r T0-GNATSS¡'S S. S.

. Estas rochas constituem o tipo Petrográfico predominante

no ânbito do Complexo Alcalino de Eldorado. São rochas
leucocráticas, anisótropas, de gtã média e cor cinzenta a

cinzento-mèdia. Apresentam textura granobl.ástica placoidal,
Eiranolepidoblástica, heteroblástica e granoblástica interlobada,
con estrutura bandada, fitada e Iistrada' Do Ponto de vista
mineralóElico, apresentan como caracterlstica narcante a Presença
de oligoclásio (2O a 45%) na sua comPosição, ao lado da nefelina
<12 a 35%) e do nicroclfnio ( 12 a 45%). Entre os máficos,
aparecem: moscovita, maElnetita, biotita, ferrohastingsita,
ferrohastingsita-arfvedsonita e hornblenda. Dos acessórios
comuns, apresenta¡¡: zîtcá.o, apatita e titanita; enquanto no

grupo de acidentais e secundários estão Presentes: allanita,
pirocloro, escapolita, fluorita, calcita, cancrinita, sodalita e

moscovita (substitui a biotita). A escapolita e a moscovita, em

alguns afloramentos' aParecen entre os componentes naioritários.
Dentre os afloranentos que representan esse tipo de rocha,
podemos destacar IùI-EL- L/t' tlI-EL-2788, }II-EL-2844, llI-EL-512,
SII-EL-540,/1, l{I-EL-544 e t{I-EL-551.

Neste Efrupo, como variedades Petrográficas destacam-se:
( a) biotita miaskito-gnaisse;
(b ) magnetita biotita miaskito-gnaisse;
(e) biotita-noscovita niaskito-gnaisse (CAEI);
(d) escapolít.a-biotita miaskito-gnaisse (CAEL);
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(e) ¡noscovita miaskito-Elnaisse (CAEL);

(f ) biotita-ferrohastingsita miaskito-gnaisse (CAEL) ;

(g) hastingsita miaskito-gnaisse (CAEL);

(h) ferrohastingsita-arfvedsonita niaskito-gnaisse;
( i ) biotita-hornblenda miaskito-Élnaísse (CAEL ) .

NEFELTNA SIENTIO-GNAISSES S. S.

Estas rochas são leucocráticas, de cor cinzento-média,
inequ igranu lares , Quanto à composição mineraLóElica' apresentam

cono constituintes félsicos: microclinio (45 a 60%), nefelina
(18 a 35%), al-bita (? a 2O7.), ferrohastinÉlsita (O a 2O7,),

biotíta (6 a 15%) e naEfnetita (1 a 7iI> ' Entre os acessórios,
foran reconhecidos: zircá,o e apatita; e como ninerais
secundários: sodalita e moscovita (esta úttina é formada às

expensas da biotita). A textura é granoblástica,
grano lep id ob lást ica e Elranonematoblástica, enquanto a estrutura
é bandada ou listrada. A caracterfstica Þrimordial desse tipo
petroElráfico é devida ao predonlnio do ¡nicrocllnio sobre a

albita na noda, nuna razão suPerior a 3' 0s nefelina sienito-
Einaisses s.s. estão presentes no CAEL, tipificados pelos

afloramentos WI-EL-531, l{I-EL-544 e l{I-EL-553

CORTNDON NEFELINA STENTTO-GRANOFELS S. S.

Este tipo petroElráfico é representado pelo afloramento
I{I-E-Cor3, situado no CAE, a SE da Fazenda Malvina. Trata-se de

rocha leueocrática de cor cinzento-clara, ¡nanchada, con pontos

cinzento-escuros, conferidos Pela biotita, e cinzento-médios,
conferidos pelo coríndon; é inequigranular, tendo os grãos

menores de1 a2 mne os naiores, de7 a 20 nn; é isótroPa.
Apresenta textura Eranoporfiroblástica conferida peLos

xenoblastos anÉlulosos de corfndon que atinÉfen dimensões de até
20 mn en matriz nédia de feldspatos e nefelina, enquanto sua

estrutura é naciça. Como ninerais félsicos apresenta:
¡ricroclfnio <477,, constituinte rnajorltário), nefelina (I7%> 

'
albita (15%) e corlndon (t4%>t como máfico, apresenta a biotita
<7%>t corno acessórios: zircão, apatita e opaco6; e cono
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secundário, a moscovita. Constitui una fácies local e narginal
de litchf ieldito-gnaisses.

CORINDON PLAGIOSSIENITO-GNAISSE COII NEFELINA

Esta rocha foi encontrada no afloramento l{I-E-718, na

bordadura noroeste do . Horro da Estrela, próxima ao contato com

os anf ibolit,os. E' leucocrática, tem cor cinzento-¡tédia (con

bandas ou Iistras escuras fornadas pela biotita ou caroços
cinzento-nédios de corfndon), é anisótropa e inequiÉranular ' Sua

textura é heterogranolepidoblåstica ou porfiroblástica, com

porfiroxenoblastos de coríndon Por vezes centimétricos, em geral
arredondados, co¡¡ bordos corroídos e orlados de moscovita fina.
A estrutura exibida é ocelar bandada' Do ponto de vista
¡rineralógico, além da presença de corlndon (6 a 23"Á > '
caracteriza-se por apresentar oligoclásio (55 a 827.),

microcllnio (4 a 8%), nefelina (3 a 47¿ ) e por ter ern sua

conposição, como náfico, a biotita (6 a 11%). 0 zireão, a

apatita e a maÉlnetita constitue¡r seus ninerais acessórios e,

cÒmo secundário, apresenta a sodalita em delgados veios ou

pintas, que por vezes constitui até 4Z da moda da rocha'

ANFTBOLIO IIONZOSSTENTSO-GNAISSE CO}T NEFELINA

Esta rocha está representada, no Conplexo Alcalino de

Estrela, pelos espécimes I{I-E-132, lII-E-133 e l{I-E-1334'
anostrados a NE da sede da Fazenda Canpo AleÉlre, onde f orr¡a

extensos afloramentos descontfnuos ' E' uma rocha leucocrática de

cor cinzento-r¡édia a cinzento-escura, anisótroPa, de grã r¡édia'
Sua textura é granonematobtástica, conferida pela orientação do

anfibóIio, enquanto sua estrutura é bandada' Sua porção félsica
é constitufda por oliEloclásio (38 a 47%),microcllnio (32 a 4O%)

e nefelina (3 a 4%). O anfibóIio é representado pela
ferrohastingsita (I2 a 162). Como acessórios apresenta: zircão,
apatita e calcita.
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STBN T TO -GNA.TSS.õ'S .6' GRANOFELS

Os sienito-gnaisses são representados por rochas
leucocráticas de cor cinzento-média e grã nédia, sendo porém
inequigranulares. São anisótropos e exibem texturas
granoblásticas, granonenatob1ásticas e granolepidoblásticas, e

estruturas bandadas, fitadas ou plano-paralelas. Apresentan como
minerais félsicos a albita (50 a 702) e o microcllnio (B a ZO%)

e cono máficos a biotita (62), assocÍada à egirina (1b%) ou à
siderofilita ( 13 a 78'Á) cono fêmico principaj. sstas duas
variedades petrográficas são representadas pelos afloramentos
lll-E-414 e tll-E-486, situados nos bordos oeste e 1este,
respec t ivanen te, do Morro da Estrela (CAE). O sienito-granofels
é hoi.oleucocrático, de cor branca, isótropo, grã nédia,
equiÉiranular, e apresenta textura granoblástica int,erlobada e

estrutura maciça. E' constituido essencialnrente por albita (20 a
78%) e nicrocllnio (2L a Zgi() e tem coro acessório o zircão
(I%), que, por vezes, alcança localmente concentrações de Z a
A%. O afloramento tdl-E-72A/25S tipifica esta rocha e situa-se
perto do topo do llorro da Barrig¡uda (CAE), pelo seu bordo oeste,
no endocontato, ao lado do contato com os fenitos, AIén dos dois
tipos de sienitos acina descritos, foi encontrado, no
afloramento l{I-E-1560, sítuado a SE da sede da Fazenda
Valparalso, uma rocha hlbrida, formada pela reação de una rocha
básica l6nea intrudida nos litchfieldito-Elnaisses. Esta rocha de
reação de contato é representada por piroxênio-hornblenda
sienito, Ten cor cinzento-escura, é mesocrática, inequigranular
(con cristais ¡naiores de anfibólio que atingenr 6 mm em matriz
com ninerais de 1 a 2 ¡rm), isótropa, ten textuÌa Élranular-
alotriomórfica, com hornblendas poiquilfticas e estrutura
maciga. E' formada por microclfnio (40%) com geninação em 6rade
ben desenvolvida, por hornblenda poiquilftica subédrica (4Oy.),
que inclui microclfnio e plaÉiocl_ásio, diopsfdío (IO%> ben
fornado, plagioclásio sericitizado <Sjl), biotita (j%) e

carbonato (2%); como acessórios, exibe t,itanita, apatit,a e
opacos.
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PEGìIATI?O ALCALINO

O rlnico afloramento de pegmatito estudado
petroÉraficamente é o l{I-E-518; situa-se no sopé do Horro da

Estrela, no seu lado ocidental. O pegmatito alcalino ê

leucocrático de cor cinzento-rosada com nanchàs amarelas de

cancrinita e pretas de biotita, irregularnente distribuldas; é

inequigranular, de grã grossa, ,localnente muito grossa, textura
granular*alotriomórfica e estrutura maciça, A albíta é o nineral
predominante (50 a 7O%), vindo a seÉuir: microcllnio (12-2O'4);

nefelina (3 a 4%), localmente substitufda por cancrinita ou

zeolitas (tetranatrolita e analeima); biotita (3 a 4%) na forma
de " livros", cotr¡ distribuicão caótica ( local-nente aparecem

agregados de maÉlnetita que atinÉem até 1 c[ de diâmetro);
zircão, que, en determinadas porções, atinÉe concenttações de 5

a IO%. Dentre os acessórios acidentais, são dignos de nota o

pirocloro e a niobiofilita.

0s pegmatítos alcalínos e os veios "pegnatóides" aparecen
esparsanente pelos conplexos alcal inos.

0s veios pegmatóides en Éeral apresentan composição
mineralóÉiica senelhante à da rocha encaixante, isto ê, co¡tl

albita, nicrocllnio, nefelina, anfibó1io, biotita e/ou
måÉlnetita; sua grã é ¡¡ais Élrossa e não há zoneamento interno.
Esses veios são concordantes ou discordantes, írregulares,
ramificados, com dilatações e constrições, com contatos bruscos
ou difusos, em geral de pequena espessura, mas podendo às vezes
chegar a 30 cm ou um pouco mais de espessura.

0s peÉlnatitos alcalinos podem ser classificados en dois
tipos: zonados e não zonados. Nos não zonados (ou homoÁêneos) a

distribuição dos mínerais constituintes é relativamente regular.
0s zonados são nais ricos en nefelina e apresentan bordos
constituidos por feldspatos, ulna zona intermediária de

feldspatos e nefelina e o núcleo en¡iquecido de nefelina. 0s

anfíbólios e/ou as maÉlnetitas e/ou as ¡¡icas (biotita e

lepidoneLana) poden estar distribuldos esparsamente ou

concentrar-se nas bordaduras. Esses anfibólios em Éera1 inclue¡t
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poiquilíticamente ninerais félsicos' A grã dos ninerais é ¡luito
Élrossa a pegmatltica, partícularmente a da nefelina e a do

anfibólio, que cheÉlam a alcançar 20 cn de comprimento em 6eu

eixo maior,

Em geral os corpos dos peÉlmatitos são concordantes com a

foliação e a elongaqão dos litchfieldito¡ mariupolíto- e

miaskito-gnaisses . Suas d imensões var iam mu ito; o maior

encontrado apresentou larÉlura náxina de 3 netros e conprimento

em torno de 25 metros, ExenPlos de Pegmatito alcal-ino não zonado

e de veio de pegnatit,o alcalino poden ser vistos nas Figs, 24 e

25, respect ivar¡ente .

No tocante aos seus minerais constituintes essenciais,
tais como nefelína, albita, nicroclfnio, zircão, biotita ou

maÉlnetita ou anfibó1io, podem apresentar algumas feições
sinÉulares se comparadas co¡n as encontradas nas rochas

encaixantes, Assim, podemos ter às vezes nefelina rosa (FíÉ' 26)

orr, nais raramente, nefelina verde <FiC. Zl ), nefelina cinzento-
clara con inclusões de biotita ou naElnetita ou zircão (Fíg' 28)'
anfibólios poiquilfticos, livros de mica preta com at,é 6 a 7 cm

de lÉ.rÉlura com zircão incluso, feldspato alcalino ern Érandes

Eassas (às vezes com mica preta esverdeada ao lonÉo dos planos

de clivagem) ' cancrinita eri nassas centir¡étricas irreÉulares
(FiÉ. 28), abundância de zircão, albita Preenchendo vuÉls e

intensa zeolitização acompanhada de hematitizaçäo.

GLIIIERITOS

0s glimeritos são rochas melanocråticas de cor preta, con

reflexos marrons, de grã nédia, anisótroPas, de textura
lepidoblástica e estrutura orientada. São constitufdos
essencialnente por biotita (90 a 94i4), 9ue confere nitida
orientação à rocha, e secundarianente por apatita (4 a 6%). Por

vezes apresentan ainda discretos grãos de oliÉloclásio (0 a 2%)

e/ou microclfnio pertltieo (2 a 6%), enquanto a títanita aparece

como acessório nais comun. 0s glineritos ocorrem como

intercalações nos litchfieldito-gnaisses ou como schlierens en

neio aos lítchfieldito-granofels, ou nas suas bordas, ou ainda



Fig. 21. Pegruatito alcalino não zonado.
(rosa), feld.epatos (branco), nagnetita
flcos e anfibólio poiquilobLástico
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Constituldo por nefeLina
(preta) en grãos xenonór-

tr'ig. 25,- Veio d,e pegnatito alca1ino,
domlnantemente por feldspatos de cor

com salbanda
branca

constitaída pre



110

I'ig. 26. Ðet¿¡Ihe de um vej-o de peg
¡n¿¡tito aÌcaI1no com nefelinas de
cor rosar €n natriz de albita e mi
croclfnio. A nefeLina inclui resl
tos da biotita do Lltchfieldito o-
riginal; no bord,o superior apare -
cem blastos de magnetita for^madoe
às expenses da biotita

Fig. 27. Detalhe d.e um veio de peg
matito alcalino com nefelinas de
cor verd.e em grãos maiores. Os ou-
tros componentes são¡ magnetita =
biotita, albita, microclínio e del
gadas vênul-as d.e soitalita e natrol
lita que não se destacem na figura
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Fig. 28. Anoetra de não de pegnatito
al-cal-1no com zírcão. O zircã,o de cor
pir¡k eetá no alto da figura e é for-
mado pe).a combinagão cle bipiranide =
tetregonal- e prisma tetragonal (cur-
to) d.e prineira ordem. A cancrinita=
de cor anarel-a aparece eubstituindo=
a nefel-1na cono se vê logo aeLma cla
escal-a

FiB. 29, Amostra de não de r¡m pegna-
tito aLcalino com nefelinas parciaL-
mente eancriuitizaclas. A nefel-ina ro
sa cl-aro está parcialmente substituÏ
d.a pela cancrinita a¡oarel-a. No eantõ
esquerdo inferior vê-se u¡n pequeno =
livro de siderofil-ita.
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na zona dos fenitos, no flanco inferior ocidentaL do I'f orro da

Barriguda e no lado oriental do I'f orro da Estrela (CAE)'

I{ERSANTITO

Esta rocha é rePresentada pelo afloramento l{I-E-708,
situado no sopé oriental da netade norte do I'lorro da BarriÉuda
(CAE), Iogo após a selada que o divíde en duas Partes' E'

mesocrática, de cor cinzento-escura com tons esverdeados,

isótropa, inequigranular. Exibe textura Porfiritica (locaÌnente
granofirica) con matriz fina e estrutura maciça. O oliEloclásio é

seu componente princiPal (mais ou menos 55%) ¡ seÉuido pela

biotita (302), que é de duas gerações, Pelo anfibóIio
(hornblenda) (52) e pelo clinoPíroxênio, que aParece en raros e

pequenos grãos. Na matriz muito fína, aIén do plagioclásio e do

quartzo, aparece granada rosa-cIara. 0 ortoclásio apresenta

intercrescimentos irregulares con o oIiéocl¡isio e granoflricos
con o quartzo. A biotita secundária forma-se às exPensas do

anfibó1io e substitui o clinopiroxênio. Esta rocha, não obstante

apresentar conposição r¡ineralógíca de kersantito, não exibe a

textura Élranular-Panidiomórfica caracteristica dos lamPrófiros'

FENITOS

Dessa classe de rochas foran estudadas Petrograficanente
três amostras e suas descrições aparecen abaixo.

Biot i ta-ferrohast ings i ta øonzoss ien i to-é:na isse fen ito
(tl|-E-74c+6). Trata-se de uma rocha leucocrática de cor

eínzento-nédia, anisótropa, inequigranular (de grã nédia a

grossa), textura Élranoporfiroblástica (com bandas granular-
alotrio¡rórficas) e estrutura ocelar bandada. Dentre os ninerais
félsicos, apresenta: nicrocllnio com geninação en Erade e

pertitas en nancha, oligoelásio localnente sericitizado con

lamelas de Éleminação encurvadas ou con cristais fraturados com

as fendas parcial¡rente Preenchidas Por sericita e epidoto' No

cortêjo dos minerais máficos, aparecen a ferrohastinÊisita, a

biotita e opacos, Co¡ro acessórios, exibe: titanita, zircão e

apatita; e como secundários: sericita epidoto. A rocha
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apresenta duas fases distintas dispostas em bandas paralelas,
Uma é granoblástica a graRonenatoblástica de Érã nédia (1 a 2

mn), formada por plagioclásios sericitizados e máficos (biotita
e anfibólio) orientados; constit,uem o paleossoma. A biotita
ocorre em lamelas por vezes extremaÍ¡ente longas, conferindo
foliacão à rocha. A outra fase é Elranular-alotriomórfica, quase
ísótropa e fornada por microcllnio inequigranular, lfmpido com
pertitas em nancha com grã que varia de 0,1 a 12 mm; constitui o
leucossona (neossona).

Biot ita-eEir ina-ferrohast ingsi ta n on zoss i en I t o -En d i ss e
fenito (l{I-E-75). E' uma rocha leucocrática, de cor creme-
alaranjada con Listras escuras, inequigranuLar, com grãos eujas
dimensões se situam na faixa da grã média (de 1 a b r¡m); ê

anisót,ropa, ten textura granoblást,ica e estrutura bandada. E'
constitulda, en orden decrescent,e de ocorrêncía, pelos seguintes
ninerais: oligoclásio, nicroclfnio, ferrohast,ingsíta, egirina e

biotita. Cono acessórios, apresenta: allanita, apatita, zircão e

opacos; e cono secundários: sericita e arElilo-minerais. Da mesma

forna que a anostra descrite acina, ten duas fases distintas
dispostas em bandas paralelas e com as mesmas feições, cotn a
diferença de apresentar tambén egirina nos leitos escuros.

As ahostras l{I-E-74C+6 e I{I-E-75 foran retiradas da meia
encosta do Horro da Barriguda, na porção ocidental.

S i en i to-Eran ofe I s fenito. Esta variedade é

holoLeucocrática, de cor creme-avermelhada, inequiglranular (com
predomfnio de grãos de grã n¡édia na faixa de 1,5 a Z,O nm,
enquanto os demais são menores), por vezes apresenta
porfiroblastos de 1-3 cn, é isótropa, ten textura heteroblástica
ou porfiroblástica e estrutura naciça. E' constitulda
essencialnente por plagioclásio (atbita) e ¡nicroctlnio coÍt
predominio do primeito; o microclinio às vezes forma
porfiroblaitos (anostra I{I-E-709, Fig. 30). Como ninerais
acessórios, exibe titanita, biotita e opacos; e como

secundários: sericita, clorita e epidoto. A albita ocorre
geralmente sen geninagão e, quando a apresenta, as lar¡elas do
naclanento polissintético são Érossas. 0 microcLfnio apresenta-
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se com geninação em grade e ben cristalizado, Na interface dos
grãos de plaÉiioctásio e microcllnio, ocorre microleito formado
por sericita, clorita e epidoto.

Os fenitos ocorrem intercalados entre as r.ochas alcalinas
que estão acima da meia-encosta e abaixo do sopé do Horro da
Est,re1a. O contato inferior, ao que tudo indica, é tectônico,
pois af aparecem várias lentes de gnaisses tonallticos.
cisalhados e intercalados con rochas alcalinas. Esses fenitos
próxinos ao contato superior com as rochas alcalinas têm a

foliacão oríginal totalmente obliterada pela recristalização,
exibindo, em amostras de mão, cor creme-rosada, grã ¡nédia
equidinensional e textura sacaroidal, cotr nica preta rara e

dispersa ou fornando agregados irregulares eÍ¡ massa constitufda
esseneialnente por feLdspatos. Por vezes formam agregados de
porfirobS-astos de feldspatos inequidi¡rensionais de Élranulação
grossa a muito glossa, aos quais podem associar-se ou não
vênulas de biotita. 'A nedida que aumenta a dist.ância da meia-
encost,a, rumo ao sopé, o teor de biotita cresce: inicialmente
sua ocorrência é em forma de nichos, livros e schlierens para
depois apresentar-se orientada, o que confere nftida foLiação à
rocha; já quase no sopé, a ela associan-se veios de quartzo,
agregados de quart,zo esfunaçado e de quartzo-feldspato,
aparecendo às vezes maElnetit,a ínclusa no quartzo.

Nos fen itos, perto do contat,o superior, aparece corfndon:
sua cor é cinzento-azulada con hábito de barríea (con duas
bipirânides QTîL) ou Q2ã3 > limitadas por dois pinacóides
basais (0001) e tabular Elrosso-prisma hexaÉonal curto; acha-se
encamisado por detgada eamada de nica branca (noscovit,a) e

associado ao feldspato potássico (Fig. 31). Na zona rica eü

biotit,a, tambén foi encont,rado corlndon, porém em níchos e veios
dè biotita e ostent,ando eor cinzento-escura. 0s fenitos, nais
distais en relacão ao contato das rochas alcalinas, estão nais
enriquecidos en feldspato potássico, Este.fato suÉlere que houve
K-surg¡e-effect durante a fenitização, à semelhança do descrito
por Gorbatschev (1960) em Alnunge, na Suécia.
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Fi6. 30. å¡¡oetra de não de sle
nito-granofels fenito corn po¡-
flrobLastos de nicrocLfnio. O
microcllnio cle eor sal-mon apa
rece na for,¡a de porfiroblas-
tos no canto inferior direito
d.a figura

Fig. 3L. ¡imostra cle não d,e
sienito-granofels fenito co¡u
corÍndon azvl. Os porfirobla¡;
tos de corÍndon aehan-ee en l
voltos por uma fina caurada dè
moscovita d.e cor bra¡Ica e es-
tão i¡uersos em u¡Ir agregacto f!
no de microcl-lnio. Do fedo ¿î
reito vê-se um agregaclo eaótî
co de La¡nelas de biotita
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Fenitos de aspecto semelhante, porém de composição
monzossienltica, ocorrem no flanco oeste, na parte norte do

Morro da Barriguda. Neste Local, desde a base até as

proximidades do topo, o morro é sustentado Por fenitos, cuia
narca de distincão ou peculiaridade é o r¡aior teor de mica e a

intensa porfiroblastese do feldspato potássico. 0 tamanho dos

blastos e agregados é muito variado, indo de milimétricos a

decacentimétricos; dispõen-se ao longo das bandas claras dos

Elnaisses, encurvando as bandas escuras. Por vezes, ao longo das

bandas escuras, ocorre a for¡nagão de anfibólios coalescentes
(Elloneroporfiroblastos) que chega¡r a alcançar 10 cm no eixo
naior. Esses fenitos próximos à base do moÌro apresentam
foliação cataclástica e r¡ilonftica e boudinaÉlem eü várias
escalas.

Ainda al ocorrer¡ veios discordantes de feldspato e ¡¡ica
que apresentam estruturação zonada; seu centro geonétrico ê

constituido essencialmente por aÉlreÉlado de feldspato alcalino
cuja proporção em relação à mica vai dininuindo paulatinaÍìente
e¡n direção às bordaduras. Tais veios chegan a al.cançar 2 netros
de espessura.

5,2.2.1. Feições texturais en ninerais félsicos

Textutas entre te Ldspatos;
textutas entte fefdspatos e nefelinas

As texturas exibidas pelos minerais félsicos de Elnaisses
e granofels alcalinos indican que houve mais de uma geração de

ninerais f élsicos:
(1) o pIaEliocIásio mais antigo, albita (ou oliEloelásio),

é eortado ou enÉiolfado por plagioclásio nais novo
( albita);

<2) relictos de plaÉlioclásio primário no microcllnio,
exibindo continuidade ópt ica;

(3) albita não Éleminada que ocorre nos bordos de

microclinio ou albita ou nefelina;
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<4> inclusões arredondadas ou dentadas de nefel ina
prinária em albíta secundária;

(5) r¡icroclfnio de segunda geração corta o plagioclásio
(oIi6¡ocIá.sio ) de primeira geraçãoi

(6) grãos arredondados de microcllnio primário como
inclusões en nicroclfnio de segunda geracão;

(7) nicrocl-lnio prímário incluso em nefelina;
(8) portitas de substituição, nas quais a atbita penetra

na forma de cunhas a partir do bordo do cristal do
microclfnio;

(9) nefelina. secundária na forma de faixas ou bandas, que
seguem os bordos de outros minerais.

Algumas dessas relações texturais entre minerais féIsicos
poden ser vistas nas fotomicrografias S, 10, L! e 12.

Pe¡titas

As rochas alcalinas dos dois conplexos alcalinos
apresentan o plagioclásio (albita ou olidoclásio) e o

microcllnio sobretudo nå forna de Éirãos discretos bem
individualizados e, ¡rui subordinadamente, na forna de
intercrescimentos pertlt icos

Con base nos critérios de dístinpão das peltitas
prinárias e secundárias de Appleyard (1969), pudemos identificar
er¡ lâminas delgadas duas gerações. As primárias, ou åntigas,
apresentar¡ a fase hospedada (albita) sen conexões com os bordos
dos ElÌãos de microclfnio. Estas pertitas apresentam-se na forma
de filetes, vênulas, barras e got,f culas, conforne a
classificação de Alting ( 1938), e ocorrerB nor¡eadamente nos
anfibó1io monzossienito-gnaisses com fóides (CAE). Nas pertitas
secund¡irias, de substituição, ou jovens, a fase hospedada sempre
penetra na hospedeira a partir dos bordos desta, na forna de
cunhas, filetes e vênulas e manchas. A substituigão do
microcllnio en alguns casos é intensa e gera, cotno produto
final, a albita, que exibe, por vezes, textura chessboatd;
quando total, en termos da rocha, forna os nariupolitos. por
vezes a substituição do nicrocllnio pelo plagiocla5i6 ¿



Fotonicrografia t. Relações textureis entre minerals fétsieoe
a. Oligoclásio prinário ineluso em mlcroellnio secundário.Iü
b. Albita secu¡dária eem geminação nos bordos d.e microcllnio
c. Perlsteritas lnclusae na nefelina. NX, 200X
d.. Albita e microcllnio lnclusos na nefel1na. li[x, z|.x

, 2OOX
,l{x,100x
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fotonicrografia 1O,

Nefelinae jncluoas no
micròclínio. NX, 1OOX

Fotomicrografia ll.
Nefelina, microctlnio e
opaco inclusos na aLbi-
ta secundária. lt[, IOOX

Fotomicrograf i.a 12.
Microcllnio incluso
albita. l[J(, l00X
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progressiva, formando-se pertita, nesopertita (Fotonicrografies
13, 14 e 15), antipertita e albita chessboard, que, por sua vez,
podem coexistir na mesma lânrina, coÌto no caso de alÉluns
litchfieldito-Elranofels e Êlnaisses, a exemplo dos nefelina
sienitos de Bôca Nova, Pará, descritos por Lowe1l & Vi1las
(1983).

Nos biotita-egirina sienito-gnaisses do CAE foi
encontrada una variedade rara de pertita, denoninada pertita e¡¡

trança (braid) (Fotomicrografia 16), semelhante às encontradas
nos pegnatitos alcalinos de Tory HiIl (Canadá) e

Langesundsfjorden (Noruega), e descritos por Goldich & Kinser
(1S3S) e Ramberg (7572), respectivanente. Segundo Ramberg (op.
cit.) , esse tipo de pertita é fornado en duas etapas. Na

pri¡¡eira, for¡¡a-se a micropertíta en trança por exsolução,
enquanto o cristal hospedeiro ainda está en estado ¡¡onoclfnico.
Na seÊlunda, ocorre a fornação da nacropertita em trånça às
expensas da micropertita en sistena fechado de recristalização
induzido por compressão deformacíonal ou por aumento de pressäo
de vapor. Neste proÒesso, as venulas da ¡licropertita coalescem
em lamelas mais Elrossas, paraleLanrente aos planos de junção, e

por fin o aunento da espessura das lanelas conduz à formação de
cristal estável de pertita.

Per is t er i tas

As peristeritas foran encontradas en biotita
Iitchfieldito-gnaisses e siderofilita sienito-Élnaisses nos
bordos de vários corpos rochosos nos dois conplexos alcalinos.
En anostras de não, as rochas que as contêr¡ exibem intensa
schiLlerização azul-perlácea (Fig. 32). Ao microscópio,
apresentam estriações (Oðf¡ en fileiras alternadas
simetrican¡ente dispostas en écheTon en relação ao plano (010)
das lamelas de ge¡rinação do plaÉioclásio, formando un ângulo de
l4o con este plano (tipo espinha de peixe) (Fotomicrografia 17)
ou então exiben séquitos paralelos e alternados de pequenas
gotÍcul.as estiradas ao lonÉo do ptano (081), que se dispõen
sinetrica¡rente de cada lado do plano de composição (010)



Fotomicrografia J-3.
nicroclínio

72L

lüesopertita fomada peta eubstituição parcial
por albita en lltchfieldito-granofele. l{X, LOOX

do

.f-
,Ç*

- -4.

tr'otomicrografla
- granofels

14. Atbita eubstituinclo microcllnio em
(detalhe d.a fotomicrografia anterj-or).

litchfieldito
tfJ(, 4oox
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Fotomicrografla 15. ilesopertlta de eubstitutção em lttchfiel-dito-grang
fels. lü(¡ 1OOX

Fotomicrografia L6. Pertita em trança (braid) en biotita-egirina sienito.
I0f,, zOOX



Figura 32.
sêr com os

Amostra de não
plagioclásios

\23

de siderofil-ita lltchfielcilto-gnais-
exibindo schiller1zação azul-perl¡ícea
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Fotomicrografia 1?. Peristerita com estriações (081)r dlspostas sl
metrica¡nente rren echelonrr em relação ao plano (010) aae la-
mefae d,e geminação do plagiocláoio, fornando um ângulo de
14o com este p1ano. NXl /+OOX

'¿k:.' ,/

Fotomj-crografia 18. Peristerlta exibindo segultos paralelos e al
ternad.os de pequenae gotlculas estiradas (exeoluções) ao
longo do plano (Oðf )r que se d,ispoem sj-metricemente de cada
lado do plano de conposlção (O10). I{J(, 4OOX

f,

l.
f',
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(Fotomicrografia 18). Segundo Appleyard ( 196S), as lanelas de
exsolução situadas ao LonÉo do plano <Oãfl formam-se
subseqflentemente às Ian¡elas de 6¡eminação e, en particular, nos
nefelina gnaisses do l{oLf BeIt, no Canadá, por ele estudados em

condições estáticas de metamorfismo de fácies xisto-verde. De

acordo com Smith ( 1974 ), a temperatura de formação das
peristeritas deve situar-se abaixo dos 600oC.

ìlac f as

0s pla6¡ioclásios apresentam geminacões Carlsbad e

polissintética, por vezes a combinação de ambas e mais raramente
a geminação da periclina. 0 micr'ocLfnio ocorre com a geminação
ern grade, Nas rochas com feições metamórficas mais bem

desenvolvidas, os feldspatos tenden a não se apresentar
Eieninados.

5.2.2,2. Feições do netanorfisno e transformações
nineralógicas e texturais

As rochas dos dois conplexos alcalinos exibem evidências
de pelo nenos duas fases de recristalização r¡etanórfica após o

enplacenent e cristalização do magma nefelina sienltico s.1.

O netamorfisno de mais alto Élrau que afetou essas rochas
foi da fácies alnandina*anfibolito (subfácies siLlimanita-
almandina-ortoclásio), como nostran as assembléias de minerais
presentes no dique de rochå metabásíca que corta um dos corpos
de rocha alcalina no CAE, bem co¡no nas rochas encaixantes e

adjacentes de ambos os complexos alcalinos, como pode ser visto
nais adiante no ítem metanorfismo.

Como caract,erfsticas atribu iveis
recristalizaçáo subsol jdus podenos citar:

a prlmelra

Bandanento e foliação: o primeiro é dado pela alternância
de faixas nais finas e escuras de ninerais ferronagnesianos e

faixas mais grossas e claras en que predominan feldspatos e

feldspatóides e o seÉlundo é definido pela orientação
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preferencial das micas. Embora o bandanento possa também ser
produzido por processos lÉneos ou metassomáticos, como descreve
F1oor (1574, in Sorensen , 1e74), atribulmo-1o à ¡:g1ee1c-ao.
¡netamórf ica, uma vez que, neste caso, bandamento e foliação

-.----,apresentam-se com a mesma atitude observada nas rochas
encaixantes,

Grã nédia e Elrossa dos ninerais. Esta feicão nos grãos
das rochas inplica que a deformação e a recristalização ocorrem
a temperaturas =@ påra promover rápida
difusão e permitir intensa miÉiração dos bordos dos gräos e

crescimento dos subgrãos (HitcheIl & Platt, 1982).

.Ig{g::__€IelobIásticas e de equillbrio, com iunções
trfplices bem desenvolvidas (sobretudo en minerais fétsicos),
co¡n ânÁulos interfaciais de 120o.

Descalcificação dos oliÉloclásios, formando albitas, como

testemunham inclusões de oligoclásio na albita recristalizada.
Rakcheev (1986, in Harakushev, 1986) cíta que esta é uma reação
tfpica que ocorre em algumas variedades de rochas alcalinas
miasklt,icas submetidas a metamorfismo de fácies anfibolito alto.

Feldspatos conpletanente desmisturados, sugerindo que as
nesopertitas ou antipertitas primárias passaram por
recristalização subsoJjdas, simultânea à poli6lonização. Segundo
Barth (1969), en condições de equilibrÍo, a mesopertita prinária
p r in c ip i a a exso lu ç ão a 7_9-9:C_S__e__leÌÍ,i¡å___å--40!_?-C,

Presença de peristeritas. Segundo dados de Smith (1974),
eIa é formada por necanísmo de exsolução no estado sólido a

temperaturas inferiores a 600oC. A ocorrêncía dessa variedade de
plagioclásio em gnaisses alcalinos conElêneres foi descrita por
Friedlander (1952), Appleyard (1967, 196S), Lowej.t & ViLlas
(1983) e Lemos (1983), que atribulram sua oriÉlen à exsolução no
estado só1ido dutante o netamorfismo. Por via de conseq{lência, a

sua formação nas rochas dos complexos alcalinos de Estrela e

Eldorado é at,ribuida aos mesnos proeessos.
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Nefelinas equilibradas com a composição situada no campo
de converdencia Horozewicz-Buerger, atestando que houve un8
recristalização no estado só1ido, iniciada em altas temperaturas
e terminada em baixas telrperaturas, como foi demonstrado por
Tilley (1954) e Gittings (1S79). Exemplos de composições de tais
nefelinas projetadas em diagrama Qtz-Ne-Kts podem ser vistos na
FiC. 56, amostra l{I-E-439 (Ne-76,31%; Kls 21 ,53%; Q.tz 2,761l) e

na Fig. 57, amostra l{I-EL-14 (Ne 76,77%¡ Kls 2L,LO'/"; Qtz 2,73%).

Cono evídências da seÉlunda reçristalizagão parcial,
super imposta (e suÞ¡egtlr.lúg)_ à anteríor, temos as reações
subsol.idus con fase fluida remobiLizada netamorficamente, a
tenperaturas e pressões inferiores às reinantes na fase
anterior, Dentre elas podemos citar:

Quebra da biotita, fornando lepidomelana e siderofilita.
Duke & EdÉlar ( 1S77), con base nos estudos experimentais
referentes ao campo de estabilidade das biotitas ricas em ferro
de Rutherford (1S69) e à curva de fusão mlnima sob condições
saturadas . de áÉlua de Iitchfieldito-gnaisses de Blue I'lountain de
Millhollen (1971), concluf ratn que as biotitas ricas en Fe e

pobres en llg não podem cristalizar.-se a partir de nag¡mas, a não
ser que a. pressão exceda 4 Kbar.

Quebra da biotita, con fornação de olhos de maElnetita e

nicroclfnio às expensas da biotita. Eugster e l{ones (1962) e

Rutherford ( 1369) determinaratn que a quebra da biotita en
mícroc1ínio + nagnetita + vapor d'água ocorre a baixas
temperaturas 

- 
como 450oC, 2 Kbar de pressão total e alta foe

(tanpão HH) 
- 

e a altas temperaturas 
- 

¿¡ f,6¡¡6 de 650oC, 2

Kbar de pressão total e baixa foz (tampão QFI'Í).

Quebra da biotita e fornação de anfibóIio. Segundo Ernst
(1962, in Duke & Edgard, L977), os anfibólios sódicos e ricos en
ferro, de composição semelhant,e à riebeckita e à hastingsita,
são instáveis a quaLquer valor de foz aci¡oa de 625oC e 2 Kb de
pressão total, isto é, a temperatura e pressão nuíto inferiores
à da curva de fusão nilnir¡a dos litchfieldito-gnaisses de Blue
Mountain de MillhoIlen (1974). Consoante os rnes¡nos autorès, este
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fato implíca que esses anfibóLios são de origem metanórfica ou
metassomática, comÒ suÉlere a sua ocorrência na forma de

/ eoieuiloblartos i¡!t¡€¡¡¡g_!¡"gS__ !r feldspato, fato, a1iás, bem
I documentado no CAE e CAEL (Fotomicrografias 19 e 20).

Coalescência de cristais de anfibóIio a partir dos
anfibóIio Iitchfietdito-gnaisses, fornados às expenEas dos
biotita Iitchfieldito-gnaisses, conferindo à rocha aspecto
mosqueado ou manchado. 'As vezes, a rocha exibe estrutura
phanton nas proximidades dos contatos, que, por vezes, podem ser
nebulfticos. Os anfibólios coalescentes freqllentemente enEllobam
poiquiliticanente nefelina, ¡nicroclínio e albita.

Fornação de piroxênio sódico (egirina) associado a
relictos de magnetita, albita e nefelina, o que sugere a sua
formação pela reação desses ninerais, Hipótese senelhante foi
aventada para a origen da egirina er¡ titchfieldito-gnaisses de
Blue Hountain, por Duke e Edglar (1977).

Fornacão de granada a partir de anfibólio. Gilbert (1966,
in Duke & Edgar, 1977) mostrou que, en condições de aLta foz,
temperatura e pressão de fluidos constantes, a ferropargasita
(anfibó1io rico em Ca) decompõe-se em 6¡ranada rica en andradíta,
piroxênío egirfnico, plag¡ioclásio sódico e ¡nagnetita. A presença
de assembléia semelhante de minerais no CAE e no CAEL suglere que
a granada se fornou por reagão sinilar à descrita por Gilbert

.(1S66), porén a partir de u¡¡ anfibólio sódico-cálcico rico em

ferro. Por outro lado, Duke & Edgar (1977), utilizando os dados
de Gilbert (1966), mostraran que a Z Kbar de pressão total a
ferropargasita deconpõe-se na faixa de tenperaturas que vai de
500oC e alta foz (tampão de HM) a 6S0óC e baixa foz (tanpão
QFH). Supondo-se una foe nédia, a deconposição da ferropargasita
ocorre a temperaturas inferiores a 600oC, fato que exclui a
possibilidade de a granada formar-se a partir do Ilquido
nagmático e, ao contrário, ¡nostra que ela se formou en condições
de metamorfismo reÊfional.

Com base nas reJ.ações de campo das diferentes fácies
petroÉlráficas de rochas e reações vislveis em afloranentos e
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Fotonicrografia 19.
Gloneropoi quì.lob1astoe de anfi-
Uótio formados a partir da blo-
t i ta, en6lobando poiquill ti car¡en
te nefelina, nlcrocllnio e albf
t,a. lW. 25OX

tr'otomicrografia 20.

fdloblastos de anfibótios poi
quillticos engl-obando al-bita e
nefelina. NX¡ 1O0X
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1â¡ninas petrográficas, foi possfvel identificar a seEuinte

seq{.1ência de reações:
(a) reequilibrio da biotita, fornando lepidomelana e,/ou

siderofilita;
(b) quebra da biotita e formação de magnetita +

microclfnio; por vezes con formação concomitante de

anf ibó l io;
(c) quebra da biotita e formação do anfibóIio;
(d) coalescêneia dos blastos de anfibólio e f or¡nação de

id iob lastos ou glomeroPoiquiloblastos;
(e) quebra do anfibóIio en granada + piroxênio +

¡ragnetita + p lagioc 1ás io '

Em alguns aflora¡rentos é possfvel aconpanhar

Elradativamente as ¡eações b, c mais e, ou b, c e d.

Nas Figs. 33, 34, 35 e 36, podemos ver as reaQões de

transformação da biotita em magnetita ou anfibólio ou nos dois
conconitanteEente, em atnostras de mão. Nas FiÉls. 37 e 38, vemos

a transformação da biotita em anfibóIio nos biotita niaskito-
Enaisses, em nlvel de afloranento '

Cono feicões representativas da seÉunda recristalização
metamórfica ou meta¡oórfico-netassomática em nivel de

afloramento, tenos corpos descontínuos, irregulares' de

dimensões até decanétricas e composição Iitehfielditica, que se

desenvolven ìn situ sobre gnaisses alcalinos e às expensas

destes, Exiben contatos gradacionais ou nebullticos e

freqüentemente apresentam nanchas da estrutura bandada oriÉlinal
(estrutura phanton), êû continuidade estrutural' com a

"hospedeira". Nesses corPos, os minerais ferromaElnesianos tendem

a coalescer-se e fornar Éllomeroporfiroblastos constituidos por

anfibó1io, anfibólio-biotita ou agregados de biotita en matriz
hololeucocråtica de nefelina, nicroclfnio e albita (ou

oligoclåsio), conferindo aspecto mosqueado à rocha. Por vezes os

glomeroporfiroblastos de anfibó1io enÉllobam Poiquiliticamente
grãos de nefelina, albita e microclfnio' Aparecem ainda corpos
de titchfieldíto-granofels, nos quais as biotitas estão
concentradas em veios (Fig. 33) ou schTierens que se alonÉam
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Flg. 33. Forrnaçã,o de blastos e idloblastos de nagnetita a partir da
biotita de litcÌ¡fieldito gnaisse. Ðeotaqae para: e,- formação de o-
l-hos de lragnetita e feldspato às expensas da biotlta. b- qetrutura=
pliantom da rocÌ¡a originaì- ao lado de idioblastos de nagnetita. c-
formação de nagnetita fina em meio a bi.otlta na parte inferi-or da fi
gura, e clastos xenonórflcos na parte superlor.
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fig. 34. ÂspectoÊ da forraação de anfibó]io e magnetita a partir da
biotlta de biotita litchfíeldito-gnaisse
a. fornação concomita¡rte de anfibólio e magnetita
b. fornagão anfibólios que coaì-escem constítuindo un gloneroblasto
c. forrnação d.e anfibóIios poiquilíticos xenomórfioos e blastos de

ma€netita



Fig. 35. Forrnação de anfibóIio às expensas da biotite

36. Gloneroblastos de
e es trut ura'þhant orrl'do
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f o¡mad os a partÍr da
litchfieldito original

Fig.
tita

anfibó1io
biotita

bio
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Fig. 37. Aspecto d.a fase inicial de transfo¡mação das bj-otitas
anfibóL:.os em biotita ¡niaskito-gnaieses

tr'ig. 38. Aspecto da fase mais
tas en anflbólios em biotita

evoLuída de transformação
miaskito-gnaisses

de bioti
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Fig. 39. Veios de biotita segregacional en litchfieldito-gra-
nofels

tr'ig. 40. Formação de olhos
6entpm hal-os d.e depleção de

de magnetita e feJ.dspato que apre-
biotita em sua volta
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paralelamente à direçäo dos corpos e tende¡r¡ a ocupar a posipão
nediana desses corpos ou for¡nar concentrações nos bordos,
gradando para os ]itchfieldito-gnaisses. Ocorrem ainda
nefelinólito e mariupolito-Éranofels hololeucocráticos, que
gradam para Iitchfieldito-granofels ou Elnaisses. Tanto os
nefelinólitos quanto os nariupol.ito-granofels poden apresentar
biotita varietal e, por vezes, estrutura phanton dos
Iitchfieldito-gnaisses fítados, listrados ou bandados, originais
e agora encaixantes, Nessas rochas, às vezes é posslvel
identificar duas gerações de nrícroclfnio, albita (oIiÉloclåsio,
quando presente, é de primeira geração) e nefelina, alénr de
antipertitas de subst,ituição (fornadas durante o processo de
albit,ização tardÍa). Particularr¡ente nos mariupolitos, a
substituíção do nicroclfnio pela albita é total e ocorre de
f or¡na semelhante à descrita na localidade tipo dessa rocha por
Elissev et al. ( 1965) .

Aparecen ainda texturas com zonèanento na forna de olhos
de nagnetita en biotita Iitchfieldito-gnaisse e biotita
miaskito-gnaisse, devidas à fornaçã.o de blastos ou
porfirobJ.astos de nagnetita, que apresentan halos de depleção e¡n

sua voÌta de biotita (Fig. 40). Nos casos ern que essà reação de
quebra da biotita en magnetita e feldspato alcalino se estende e

conpleta por toda a rocha, esta adquire aparência isótropa, com

¡natriz branca salpicada de blastos ou porfiroblastos pretos de
naÉlnetita.

Texturas zonadas senelhantes forma¡a-se na reagão de
quebra da biotita em anfibó1io. A1ém das feições mencionadas,
ocorre ainda a segregação da biotita, que forna Élrunos de 1 a 3

cm de diÊ.netro, com zona empobrecida em biotita en volta do
Elrumo n¡áf ico. Por seu turno, os Érumos de biotita poden ser
substituídos parcialnente por magnetita orlada por biotita;
quando a reação evolui totalmente, ocorre a conpleta
substituição da bíot,ita por porf iroblastos de ¡r¡aglnetíta.
Text,uras semelhantes f ora¡r descritas por Hewitt ( 1960 ), Duke
(1375) e Duke & Edgar (1977).
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Em duas amostras de lítchfieldito-gnaisses com anfibóIios
e piroxênios sódicos estudados pela técnica da
catodoLuninescência, foi possfvel distinÉuir duas Élerações de
plagioc).ásio. Uma, mais antiga, apresenta luminescência
vermelho-escura; a outra, mais jovem, exibe cor vermelho-
escarlate, forma Elrãos discretos ou envolve, na forma de coroa,
a albita da geração anterior ou aparece en pequenos grãos na
interface de cristais maiores de mícroclfnio, A cor vermeLho-
escarlate ou vern¡e1ho-intensa, segundo Ilariano (1gZB e 1gBB, in
MarshalI, iggg), é devida à presenga de FeB* como elemento
ativador, que substitui
met assornåt ica.

o AI3* nos f eJ.dspatos de origer¡

Ainda como produtos metamorfogên icos ou metamórfico-
metassomáticos, aparecem peÉlmatitos alcalinos que seÉluen os
pl-anos do bandamento e da foliação metamórfica das rochas
alcalinas, digerindo-as, com contatos difusos e formando corpos
métricos de Eleometria irregular e constrições e dilatagões. São
constituídos pot nefelina rosada (muíto rarar¡ente por nefelina
verde), albita, microclinio, magnetíta e biotita ou anfibólio;
å.s vezes o anfibó1io inclui ninerais félsicos.

5,2.2.3. Feições do netassomat ismo
h id rote.rna I isno

No ânbito dos dois complexos alcalinos, foram
reconhecidos produtos de atividade metassomática e hidroternal,
que são apresentados abaixo.

AIbit,ização. Este processo de netassomatisr¡o sódico é
responsáveI pela pertÍtização do nicrocllnio, Éierando pertíta,
antipertíta e albita chessboard (CAE). Quando o processo é

intenso, ocorre a substituição completa do microcllnio pela
albita, sendo gerados os mariupolitos.

"Nefelinização". Aquí tambén o r¡etassomatismo sódico é

responsável peLa formação de nefelinas sódicas intergtanulares
alongadas, com a seguinte conposição qufmica: SiOz - 42,OZ; Ti}z



0,03; AlzOe - 34,74; FeO - 0,02; HnO - 0,03; CaO

22,OI e KzO - 0,36 (CAE).
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0,01; Naz0

I'loscovitização, A ¡netassomatose potássica tardia e de
baixa ter¡peratura provoca a substituição parciar ou total da
bíotita (Fotomicrografia 21) ou da nefelina (Foto¡nicrografia zz)
pela noscovita, No caso da nefelina, geralmente forma-se una
guirlanda que a envolve.

Escapolitização, Neste processor o plagioclásio ou a
nefelina e o plaÉlioclásio transformam-se em escapolita, Esta
ocorre na forna de veios ranificados irregurares que envolven e
digerem a nefelina e o plagioclásio, Este ú1timo às vezes assume
a forma de restito ou ilhotas em meio à escapoliÈa. Feicões
seneLhantes de substituição foraE descrÍtas por sturt & Rarnsay
(1965) no Complexo Alcalino de Breívikbotn (Noruega).

Sodalitização. A sodalita azul aparece na forma de
pintas, nanchas ou vênulas curtas em praticamente todos os tipos
de rochas alcalinas dos dois complexos. Ocorre ainda, porén com
¡raior raridade, na forma de veios de 0,S a 1,S cn de espessura
(Fig. 41) e conprirnento de até B m, preferencialment,e nos
litchfieldito-granofels horoleucocrá.ticos na crista do pastéis
(CAB). Er¡ un dos diques de sodalita nefelinolito do CAEL foi
encontrado un bolsão da variedade branco-rosada e tenebrecente
da sodalita, denominada hackmanita (Fig. 42), por vezes forma
¡nanchas irregulares constítuldas por um rendirhado denso de
minúsculos veios de sodalita, o que confere cor azul-clara à
rocha fitada ou bandada (Fig.43).

Cancrinitização, A cancrinita ocorre envolvendo e
substituindo a nefelina e/ou plagiocrásio (Fotomicrografias zg e
24) ' tanto na forma de vênulas ou nanchas isoladas quanto na de
nassds irregulares que. preenchem cavidades, Foran identificados
dois tipos de cancrinita, um de cor amarela (nornal) e outro de
cor verde-a¡narelada, que, segundo os dados de difração de raios
X, se enquadra plenamente na variedade descrita como, carbonate-
rich caneri¿júe, por Grundy & Hassan (1982) (FiC,.44).



Fotomicrograf i.a. 2L.
Fotomicrogralia 22.

Fotomicrografia 23.

tr'otomlcrograf ia 24.

139

Biotita sendo substitulda por moeeovita, l[X, 1OOX
Nefelina (cinza) sendo substituída por moscovita.
I{X, 1O0X
Albita e nefelina sendo digerldas pela cancrinita.
I[X, 25X

TåEft".lásio sendo d.lgerido pela canerinlta. li¡X,



Flg. 4J.
Fig. 12.
Fig. 43.
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.-ÂVenula e veio de sodalita en litchfieldito-gnalsse
llackmanita branco-rosado e sodallta azvJ-
Biotita litchfieldito-gnaisse sodalitizado, cancrinitizado e
zeol-j-tizad.o. ¡ls vênulas de sodalltas for:nam um rendilhad.o =
denso de cor azal, as cancrinitas em amarelo substituen as
nefellnas no veio que corta a rocha e as zeolitas impregnadas
de finas la.melas de hematitas conferem cor bordô a parte su-
perior d.a foto



Flg. 11. Yeio de feldepatoe con'barbonate-rich-canorir¡ite\\(verdle) cot -
tanclo metafonóffto

Fig. 15. Velos de analcima rosa aortanclo discord.antemente oe de gorlall-
ta en litchfleldito-granofels

Flg. 46. Veloe de a¡ralcina com pontos eeparsos de henatlta d,e sor
vernelho-ttJ olo em blotita-lltchflelôlto:gnaleB€ .

Flg. 47 . ZeolLttzaçfo generallzacla de blotlta lltchfleldlto-gnaisse,
que confere cor ave¡melharla a roeha devlùo a presenga tle
henatlta flna¡¡ente cltvidlda nas zeolltae.
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Adularizaeão, Foram encontrados em uma área restrita, no
topo do Morro da Barriçfuda, veios alpinos e irregulares que
córta¡n a foliação netamórfica dos litchfieldito-6naisses, de um
feldspato de cor branco-leitosa, translrlcido e às vezes
opaJ-escente, que se presume sej a aduIária.

Zeolitização. As zeóLitas maís freqüentes são a natrolita
e a analcima, que ocorrem na forma de þintas, manchas, vênulas e
veíos de cor branca, rosa ou vermelho-tijolo (Figs. 45 a 4T). As
cores rosa e vermelho-tijolo são cohferidas pela presença de
hematit,a finanente dividida, que é fornada, ao que tudo indica,
pela quebra das biotitas e ferrohastingsitas. ALém das zeóritas
citadas, foi ident,ificada, em um dos pegmatitos alcalinos do
CAE, a tetranatrolita preenchendo um ¡niarolo. A natroì.ita por
vezes aparece. substítuindo a nefelina.

5.2.3, ROCHAS DA FORI,IAçãO HORRO DO CAHPO

(cRupo ESTRoND0) SOBREJACENÎES AOS CORpOS DE

ROCHAS AI.CALINAS

Biotita-quartzo-grafita-sericita xístos ( l{ I -EL- 802 ) são
rochas de cor cinzento-escura con reflexos perláceos e natriz de
grã fina, nas quais se destacan porfiroÞIastos de biotita de 4 a
7 ¡rn de comprinento, São constituldas por sericita (moscovita),
Elraf it,a, quartzo e biotita, aos quais se juntam rutilo, zircão e
apatita, cono acessórios. As rochas são finanente foliadas, co¡n
leitos de espessuras variáveis. 0s leitos mais espessos são
constituldos por sericita e grafita; esta riltina encontra-se
disser¡inada ao rongo dos pranos da sericita e localmente
concentra-se en microleitos descontfnuos, 0s leitos nais finos
da rocha são fornados essencialmente por quartzo e quartzo_
bíotita, senpte ea grãos subnilimétricos; são cortados por
porfiroblastos de bíotita posterior. A textura é
microrepidogranoblástica e rn i c r o l ep íd ob r ás t í c a ; a estrutura é
xistosa. No afloramento I{r-EL-52, aré¡n dos minerais aci¡¡a
citados, os xistos apresentan clorita; no l{I-EL-55, clorita e
epidoto, Esses xistos ocorrem na forma de lajes con várias
centenas de netros quadrados, marcadamente atrás da antiela sede
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da Fazenda São Sebastião, en aparente não-conformidade sobre as
rochas do "Co¡nplexo Goiano" e do Complexo Alcalino de Eldorado.
Sobrepondo-se a esses xistos, aparecem biotita-quartzitos
feldspáticos, moscovita quartzitos, ortoquartzitos e carbonato-
biotita-hematita xistos.

5.3. METAMORË'I S}{O

5.3,1. ROCHAS DO "COHPLEXO GOIANO"

Na área do Complexo AlcaIino de Estrela (CAE), o
met,amorfismo de nais alto glau é representado pelos neta-
hiperstênio dioritos do "Complexo Goiano", metamorfizados na
fácies granulito, cÕm as seguintes associações minerais:

- hiperstênio + hornblenda + andesina + granada

Nos anf ibolit.os (CAE), as. associações minerais
indicadoras do netamorfisno são:

(a) diopsidio + hornblenda + Labradorita;
(b) diopsidio + hornblenda + andesína;
(c) diopsÍdio + hornblenda + andesína + biotita;
(d) diopsfdio + hornbtenda + andesina + granada;
(e) diopsldio + hornblenda + andesina + quart,zo;
(f) diopstdio + hornblenda + andesina + escapolita;
(g) diopstdio + hornblenda + ortoclásio + andesina.

r Consoante Winkler (1967), estas associações minerais são
I

I renresentativas do meta¡rorfisno do fácies alnandina-anfibolito,
I subfácies sillirìanita-alnandina-o"lffi
I

As roehas cálcio-siticáticas (CAE) mostra¡n associações
mineralógicas conpostas por:

(a) diopsfdio + labradorita + tremolita + quartzo;
(b) diopsfdio + escapolita + hornbLenda.

As associações minerais encontradas nessas rochas não
permiten definição precisa da subfácies do metamorfis¡ro en que
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se fornaram. Não obslante, anbas representen produtos da fácies
almandina-anf ibolito.

As associações minerais encontradas en quartzitos são
representadas por:

(a) quartzo-sillimanita-moscovita;
( b ) quartzo-s i L l iman ita-microc 1fn io .

As paragêneses encontradas nessas rochas indican que eLas
se situar¡ no tir¡ite superior da fácies alnandina-anfiborito
(subfácies sillinanita-almandina-ortoclásio) e particularmente a
seElunda paraÉlênese situa-se na transição paÌa a fácies granurÍto
(zona da sillimanita-ortoclásio), As condigões do metamorfismo
para Élerar a quebra conpì.eta da ¡noscovita em microcllnio
(seÉiundo I{inkter, 1g6Z) devem apresentar pressões de águå de 4
Kbar e temperaturas superiores a 6g0-6gOoC,

Nos É!naisses tonallticos (CAE), a associação níneraI é
expressa por:

- plagioclásio(andesina) + quartzo + hornblenda
(ferrohastingsita) + biotita + ¡ricrocllnio + granada.

Esta paragênese, associada à presença de texturas de
diferenciação ¡netamórf ica, pernite situá-1os na subfácies
sillimanita-almandina-ortoclásio da fácies a rmand ina-anf ibo l i to
de l{ inkle¡ ( 1962 ) .

As rochas gnáíssicas do ,'Complexo Goiano', na área do
conplexo Alcalino de Br.dorado exibe¡r associações de ¡¡inerais
constituidas por:

(a) plagioclásio (o1igoc1ásio) + microcllnio+quartzo+
+biot,ita + hornb lenda;

(b) plagíocì.ásio (oliÉoclásio-andesina) +microclfnio +
hornblenda + quartzo + biotita.

Na classificação das fácies de rìetamorf isr¡o de l{inkler
(1967), essas paraÉeneses correspondem à subfácies sillinanÍta-
almandina-ortoclásio, da fácies almandína anfiboLito.
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5.3.2. RoCHAS DA FORHAçÃO D0 HORRO DO CAltpO
(GRUPO ESTRONDO)

As rochas supracrustais representadas por variedades de
biotita-grafita-quartzo-sericita xistos da Formação llorro do
campo (Grupo Estrondo)¡ que se sobrepõem estratigraficamente ao
"complexo Goiano" e ao comprexo Alcalino de Erdorado, apresentan
associações mineralógicas formadas por:

(a) moscovita + grafita + quartzo + biotita;
(b) moscovita + grafita + quartzo + biotíta + clorita;
(c) moscovita + grafita + quartzo + clorita + epidoto +

biotita.

Segundo l{inkler (op. cit.), estas assocíações
. mineralóÉlicas situam o metamorfis¡no dos grafita xistos na fåcies
/ xisto verde, subfácies quartzo-albita-epidoto, que representa aI

I zona da biotit,a.

0s xistos feldspáticos (¡{I-E-1S16) da Formação l,lorro do
campo, amostrados imediatamente a norte do comprexo Alcalino de
Estrela, exibem a seÉluinte associação nineralóElica:

plagioclásio (andesina) + biotita + quartzo +

moscovita + granada + epidoto.

. r Esta paragenese, conforne I{inkter (1gSZ), pode indicarI

I tanto a subfácies estaurolita-almandina, cono a subfácies
I
' cianita-alr¡andina-moscovita da fácies almandina-anfibolito.

' Desta forma, com base nos dados acina expostos, è
possfvel admitir que ambos os conplexos alcalinos foram afetados
pelo menos por dois eventos metamórficos de intensidades
diferentes. o rnais ant,igo, reracionado, ao que tudo indica, ao
fim do Proterozóico e à movimentação de brocos crustaÍs em
regitne tra.nscorrente transpressivo ao longo do sistema de falhas
Estrela, foi de fácies almandina (subfácies sirrimanita-
almandina-ort,oclásio)¡ como indicam as pataÉlêneses encontradas
nas rochas do "complexo Goiano", Deve ter aLcançado t,emperaturas
de 680-690êC e pressão de 6 a 7 Kbar (t{inkler, op.cit.). 0 n:ais
novo, superposto ao anterior, de intensidade nenor, de caråter
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regional e do Ciclo Brasiliano (como será visto mais adiante, no
iten geocronoloEia), apresenta um gradiente metamórfico
crescente de oeste para lest,e, Destarte, no ânbito do Complexo
Alcalino de Eldorado, as rochas da Formação Horro do Campo
exibem pÉ.rageneses condizentes con a fácies xisto verde (zona da
biotita) e na porção norte e terminar do compLexo Alcalino de
Estrera, paragêneses indicativas da fácies almandina-anfiborito
( baixo a nédio).

Assin, o metanorfismo brasiliano, que regionalmente é de
fácies xísto verde a al¡nandina-anfibolito baixo a médio,
atingiu ¡ åo longo da zona de fathas transcorrentes
transpressivas de Estrela, grau mais arto de metamorfismo de
fácies almandina anfibolito alto e até granulito. No Conplexo de
Eldorado, atingiu grau almandina-anfibolito aIto, associado à
componente transpressiva dos strike_slip systens próximos.

5.4. PETRC)QT¡rMrcA

Os dados anallt,icos de elenentos
pétroquimicos, normas Stefanova (1gg0), CIpli,
rochas dos dois complexos são apresentados nas
LZa e !2b .

maiores, lnd ices
Ne-KIs-Qtz das

Tabelas 11a-1le e

O coeficiente pet,roqufmico Ksi, que varia de 1,0 a S,1,
mostra que tenos varíedades petroqufnícas que conpreenden
nefelinó1itos, nefelina sienitos, sienitos con nefelína e álcaIi
sienitos.

0s valores do coeficiente aElpaltico Ka=Naz0+K20,/A l zOs (em
proporção molecular), no CAE, situa_se entre O,g4 e 1,1?, e no
CAEL, de o '87 a 1,0s, nostrando que ocorren tanto rochas
miaskfticas (as que tên valores de ßa<1), como adpaltícas (con
valores Ka>1,1) e niaskítico-agpalticas (com var.ores de Ka
situados entre 1 e 1,1). Cabe ressaltar que as rochas con valor
de Ka acima de 1,1 não são, a rigor, agpafticas no sentido de
Gerassimovsky (1956, 1968), Sorensen (1960) e Edgar (1972), ¡¿g
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llorr¡ lle-fis-Qt¿
Qtz

1.10 I.61

, Ãa 1 ç,
1 ,1 ô 1a

t.39 ø .2e

2. i4 1.?"Q

0.5? 2 , 36

68 .0? 50 . 6C

30.99 {6. ??

0.02 0.ø2

0.31

J).)i lb.vu
3{ . t9 21.î"4

0.96
tJ.¿¿ {1. !J
0.0r

0.8ô

0.ø2

0 .0ô a .04

ù.11 0.49

0.05 0.e:
0.ø2 0.02

93.11 99.3ô

Ji. r,:r i4.:i
{? . îô 58. 34

r.{0 t.{0
t (4 1 lto.J¿ u. ¡t

0.69 0.12

0.28 0.32

2.09 2.1r

3.11 1.62

64.29 65 . 66

32.51 3t.?4
0.42 0.02

0.0? 0.{5

28.01 30.55

3? .70 36.80

1.08 1.66

29.91 29.0?

r.26 0 . 15

0.90 0. 10

0.06 0.19

0.06 0.42

ø.02 0.02g.tz 0.06

0.ø2 ø.ø2

99. 50 99. 3{

3ø.12 3t. li
52.61 50.83

16. 6? 18 . 00

L.2i 1.51

2.95 3.{8
0.11 0.18

0 . 31 0.29

2.30 r.9{

2.8ô 2.76

12 .71 57 .81

23.33 39 . 08

0.0{ 0.02

r.0ô e.3i

29.96 29.31

{3.98 29.8?

2.10 l.6l
2r.23 35.85

0. 36

0.12

0.60

0.{9 0.19

0.9r 0.20

0.09 0.06

0 . 12 0.2"4

0 .05 0.0?

99 .59 98.73

3{.7? 21.72

{? .35 5{.75

l?.88 l?.53

l .020.991.0rt.04

0 .960. 9B

1.04l .06

li¿ 55.i1

e.s.r

5{.13
tt aa

a.a2

11 ^a

a t a,

¿.re
1ü.93

0.e:
0.54
0 .73

0.02

t. t{

t. 0:

s3.::

25. iù

I .02

1.64

6.29

0.36

0.16

t.öl

0.11

52.63

{5. l5
0.0{

18.9?

2.96

43. 30

0.05

0. 32

0. 33

r.02

r.3t

0.12

0.30

2.23

i. zl
69.90

26. 50

0.02

0 .34

21 .60

13. 5¿

1. 63

24.1r

0.63

0.5i

0.19

0.5r

0.13

0. l0

0.02

99.23

33. 45

50. 0ô

0. 06

0.05

98.65

2{.38
64.26

ti: l! ri 1,i..13 2û.59 li ¿: 1Ê.3S l8 5e 11.36 16,1? i6.25
I i¡ p¡oporcåo ¡,rlecuiar
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TABELA 11d

WI -E
1t811

6.33
67.02

8.6:
0 .04

17 .94

{.11
59 .81

8.65

9.53

15.01

l.0t

0. 09

t.02
0.ll

0 .05

99.{4

39.?4

57.06

r.0B 2.81

2. tB 6.11

49.r5
1.64

t? .90

09 0. l?

59 2.80

12 6.?6

61 5.91

ÇOMPOS I çAO OU iMI ÇA ( ELEMENTOL-MAIORES E MENQRES ) .IND-ICES PETROOUIMI COS.-jIQRMAS
STEFANOVA, ÇIPW, Ne::KIe--QLz-DAS-RQÇHAS--DO-COIIPI.EX0-ALCAT.INO DE ESTREI.A

wI-E wI-E wI-E WI-E WI-E I^JI-E WI-E WI-E WI-E
?18+le ?l8fl0(R) Cor3 85? 518 ll? 186 121/255 111

Bt-Crn-Ne Bt-Crn Anf. Peg¡atito 8t Spu Sie¡lto- 8t-Px

P lagiossi eni to- gnaisse
c/bd I

l{efelin¡ lliaslito- rlc¡lino ¡ienito- ¡icnito- ¡rtnofcla ¡ienÍto'
sienito- gnaioae c/fóide ßn¡iase Soai¡¡e hololcu- ¡nriaoe

ßranofels ¡esocrático

li ari
Ä ?,-l

: 't -'i
;.:
:

ir, p; n

Sr p¡r
Âb¿ir

(l (.

0.0:
25. B9

2.7 4

I .20

0.16
0.28

r .90

i0.31

1.22

0.ø2

0. 68

99. 99

lt5
7l

506

0.14

0.?l

0.84

l. l?

r2 .9?
t1a
0 .08
t ,t
¿. JJ

I .95

6{.16
18.62

0 .04

6. 93

7.2r
5?. ?5

9.30

16. 25

{.10

0.49

0. r6

0 .01

3.9?

0.05

99.3r

36. {2

58. 53

5.0,1

48. l6
0.06

Jü.bJ

0.95

0.41

0.02

0.4ù

1.48

8.28

0 .69

0.01

0. 90

99.99
10

28

410

0.0?

0.3?

0.41

r.05

18.30

2.32

0 .05

2.10

5. ??

63.07

b. rJ

0.ø2

24.41

{ .08

56. ?9

1.28

?. t9

21.60

0.70

0.lr
t.2l
0. 1l

0.ø2

99.09

10.83

55.77

3. 10

50.32

ø.02

30.38

B. 50

0.01

1.04

99.91

?9

59.25

0. 0l
r?.63
0.1?

0. ?9

0.ll
0.92

0.{t
8. l6
3. 36

0.03

9.84

99. ?B

?6

339

28

12.l

0.9?

l.0l

t.ø2

3.69
0.2t
0.21

2.89

2.59

93.69

3. l8
0.01

0.1?

r9 .86

ô1. 26

r.55
2. 59

0.0r
0.21

0 .03

I .06

c.02

0 .25

c.0?

99. S{

{3.85
13. l{
13.0 t

c/fó i de

60. ?3

0.2ø

r8.86

3.8?

1.1ô

0.15
0 .09

r .09

6.?4

5 .82

0.04

0.86

99.9r

105

298

58
l!
J.I

0 .92

r.03

l.0l

1.01

2. 65

0.57

2.72

10.36

80. 19

? .98

0.08

1.09

31.39

50.?9

1.02

3.38

0. {8

0.2 r

0.38

{.62
0 .68

0.09

99.05

{3.05
31.89

22.ø1

5?.58

0.06

19.90

r.89
6.8{
0.29

0.03

1.26

9.04
l.?l
0.0r
I .33

99 .91

n.d.

0.96

r .03

8.06

0.28

0.t2
2.51

16. 0?

67 .89

13.21

0.02

2.82

10. t0

61.55

6. r9

8.09
0. 91

0.05

8.83

0. 1r

2.11

t.02
98.6r

{0.8{
51.96
1.20

cråtico
66.76
0.gt

IY. JU

0. 05

ø.12

0. 00

0.09

0.29
8.8{
3. 8{

0. 0l
ø.21

99.61

62

I t?

85

1.1

0. 96

0 .99

0. 99

3. {9
0.t2
0.29

3. 02

ø.12

98. t2

ø.02

0.3?

22.69

?1.69

1.3?

0.06

0. l9

0. 16

0. 13

e.ü
0.0?

0.ø2

99. {0

{5. l8
{1.59
r3. 23

60.23

ø.22

1{.{3
8.02

2.2ø

0. 3l
0 .11

2. 09

?. ?8

3.8 r

0. 0l
0. 34

99.9r
92

I. {{

c .99

3.lt
3. ô{

0.32

2.1r

26.il
6?.05

6.82

0.02

22.5t
53.01

L.JL

l. 62

2. 19

1r .30

0.12

5,95

0.02

99.5?

1.92

0.88
0. B3

99.91

554

2øB

15,{

0.84

r.6l

l.l8

2.09
e.46

0.55

I .88

3{. 51

35. B6

21 .53

1.82

0. 28

29.0?

I1.80
? .65

20 .83

9.16
7.{6

I .91

r .96

3.rt
1.01

2.05

99 .08

29. 10

{{. l3
26.11

fiotc¡s p¡moquincos

r,,-!li9i!19! o ¡A'' Ilz0¡

" liaz0+[20+Ca0t
l-1------------ ,lh"" ,1i20:

¡",.9!!ll!!!t!lt l.o?

liaeO¡Íz0t 19.91

iez0¡/Fe0 2.31

[¡ 0.05

Ís r 2.65
llor¡a de Stefanov¡

ifll
Å¡

tii
A!

At
llorra CIPI
U¡

Ab

An

lie

C¡n

i;i
i{,j
'to

Fo

Fr

.{e

ih
fag

äe¡

Cai

Ap

i
lorr¡ le-ila-Qtz
Qt¿

lle

t. t70.8{0.55

0.56

l.t8

0.82
0.19

I.2t
2.28

9. 3?

5?. l5
19.09

ø.ø2

l{.3?

50.23

r1.62

0.53

13. 2l
t3. 10

2.11
4 <iL.JI

0.0{
1 .56

0.ø2

98.90

36.36

21 .ø1

36.5?

{5.C5

38.03
t6.93ils 3.20

¡ Er propo¡cåo ¡olecular



TABELA 118 COMPOSICAõ OUíMTCA ( ELEMENTOS MAIORES .¡_ì1ENQBES] ,- ÍN.DI.Ç¡S I51

pEI z DAS..IìoQHAS .Do.. QOìIPLEXo . AI{ÇALI Nu
NE ESTRFI,A

-ß-132 ll-B-133 lt-B-133r tl-[-?16rô rl-8-?5 ll-8-?09/150s rl-Í-382 ll-8-?08 ll-B-1560

Bt-nB lt-h-Íts
l{o¡rossl¡- üo0zosrie- SI€!lto- llc-0li¡o- [erså!lilo Si¿niío

¡lto-Í¡¡i6s!!ito-8!ôi8s€ fraoofslE ¡llo (l¡¡P¡ofi¡o) lesocrállco
(fo¡iUo I {fe¡ito) Ífltitcl '

llaz0

l¡0
P¡0¡

P, F.

s 
'D¡lb !p¡

6r pp¡

60.?6
0.23

1?.?0

2. S9

3.51
0.19
0.08

1.84

5.99
6.2?

0.05

0.21

99. S3

98

2t6

29

tb/S¡ ?.4

ÍNDIcES PETRoeufMrcos
rð, !åi!å¡!S!¡ o.e1 .0.e1

r".!¡19¡!:9t9i9r' r.u l. r,r

¡.,=!l!¡lfltle0!' 6.sr o.s?

ll¡¡0/[z0r t. {5 1.55

!e¿0s/leO 0.85 0.95

h 0.69 0.65
lsr 2.7Ê 2.12

Norma dô Sùefanova

l¡f .llo¡ro6!l6nlto, ¡¡rl!!!
.c/foldr

95

0.80

r.23

0.96

2.1I
1.00

0.,{?

2.23

3r. t5
{8.1{
17.9{

0.{8

25,05

9 E6

9.61

5.39
2.53

2.65
1.5?

12

1.00

t.05

r.0l

2.?9 r.?8
2.37 A.21

0.36 0.56

2.85 3.01

60.92

0.50

36.3{r2 38.0ll3

0. t5 ' 3.20 l. {8

0.62 0.53 0.92

6.,t{ 0.3 r 0.6?

l.l5 r. ?3 l.{{

41.21 55.56 6r.22
{.98 t9.55 12.3{

3?.89 20.5¡ 25.98

4.23 1.12 0.29

5.63 3.32 0.1?

66.03
0.30

l, l,
3. ?3

ø.2t
0.00

6.0?

5.95

0.06
0.ll

106

Si0¿

1l0z
llz0¡
lez0s

Io0

th0
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Ca0

2.63

0.20

1.?6

0.05

1.I0

e.{,1

1.33

6e.98
e.21

tI .11

3.03

0.2ø
0.05
l. l,l
6. t2

6.21

0.05
a.2t

99.98
92

211
33

6.5

0.95

l.13

0.98

l, {8
0.91

0.6?

2.15

13.28

T9.69

6. ?8

0.10
0.15

3?.05

{6.52

2.85

?3

0.98

0.99

0.99

r63

0.?1

0.96

1.04

702

0.62

1.{7

0. ?5
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14. {0
6.65
?.19
0. ¡9

7.39

9.24

3.68

3.11

0.1{
0.12

99.8?

{{9

0. ?0

1.8?

0.?9

52,{6 ô{.?5 66.35 {0.{? 45.72

1.06 0.09 0.05 2.11 3.19

l?.91 18.{7 18.95 16,?0 15.?5

5.18 l.99 0.06 1 .51 5.23

4.80 0.8{ 0.28 12.21 9.S4

0.32 0.08 0.00 0,1? ø.20

2.52 0.13 0.33 4.t2 5.08

{.26 0.56 0.14 2,31 ?.38

5.90 8.2{ 1.2ø 0,97 {.50
4.21 {.48 6.15 9.51 2.I4

0.23 0.01 0.03 1.93 0.53

1.00 0.30 0.20 0.86 0.16

99.80 99.94 99,74 99.S2 SS.82

', 0.3?
Norr¡a CI PW

3?.ô5
{5.83
3.lt

12.64 22.28

22.79 2.t4
16.45 11.6,{

8.28 15.71

8.42 20.?9

5.2{ 5.0?

l.5l
91 .11

0.06
0.3{

tßil

il8
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4{.{l
39, ?{
15.83
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r
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f¡¡
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2.11
0.12

0.62

9S.6,r

13.83

79.33
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15.58

?6.86

?.39

0.t2
0.05

35. t6
{5.63

3.1r

6.8?

89.92
,{. {6

0.02

26.41

ô?.23
e.l8
l-35

0. ?0

0.68

[ 99.69
NoFma Ne-KIB-Qtz
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fe 32,ll
Il¡ 21.62

2.0r
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0.51

s6.88

38.22

{0.t8
2t.31
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0.02

0.11

0. {0

{.39

0.12

99.71

t3.1?
32. 16
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0.26
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5. {0
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33.1?
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6. tb 6.11

{.83 2. r9

6.06 2.13
?.56 S.6r

1.21 0.13
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36.38 26.11

{?,19 {2.0{
16.41 3t.55
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1.?l
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s.56
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t0.?{

t.0l
96.68

29.01
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0.0?
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r{.8?
33.92

2t.22

l¡ h p¡oporc¡o lokculùr
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si0,
ii0r
Al¡0¡
Fer0¡
Fe0

I{n0

11r0

Cà0

lia¡0

f¡0
Pr0o

P. t.

5 pP¡

4¡.19
0.01

31.90

0.01

0.t{
0,0{
0,00

0.10
r5.?8

0.01

3. {t

11

5?.26 56.95 55.??

0.03 0.0{ e-t8
23.36 22.56 18.9r
e.86 1.12 2.6A

l. ?5 0.56 Llg
0.e8 e.06 0.23

0.01 0.01 0.14
0.2t 0.36 l.?9
1 .11 6.30 1.19
Lto 10.53 s.35

0.01 0.08 0. 12

0.3? 0.?9 l. {0
s9.92 S9.96 99.51

?{ 9e n-d.
filDlcls PBlnoQtJfÍtcos

râ. lî331!?9! o.ee

'-.!lu 
!t!:9:!e9' r nc''' ll¿0¡

b"=9f!å?31!?91' 2.5e

l{¡¿0/[¿0r 1.58

Fez0¡/8e0 0.28
[¡ A.22

lsr l.l5
Ilo¡r¡ de S[efâ¡Òr¡
¡'II{

t!
Ir8

Áp

fcÀ,l{t i'
Af,,

llo¡r¡ CIPfl

0¡

¡1t

¡ln

lle

Lcl
ll¡
C¡¡
Di

ltd

fo
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Fa

llalleti6
L¡

rte

llc

lh
l{¡g

lle¡
l¡

IonÀ tc-¡h-Qt¡
Qtz

lle

0.15 t.e1,t.8{ {.62
0.?9 ø.12

0.09 0.e2
99.33 96. 15

19.6t 62.22

19.?{ 8.r8
e.98 1.26

2t.19 21.29

l.lt 0- 31

c.08

1.89

c.t2
c.t9

93.? I

l. t2

0.09 0.ll
2.39 2.35

0.e9 0.12

98.12 9?.38

32.51 33.03
58.95 1t.81

0.t2
96.?8

J. L¿

80.20

0.18

12.i4
87.23
0.02

0.21

0.{3
,l2.33

2e.68

2.61

0.19

0.02
0.06

0.02

9ô.15

t.90
?9.96

2,83 t.3r 1.31 t.2t r.24

,{.68 ?.68 2.25 6.61 2.30
0.19 0.56 0.13 2.89 3.01
0.2ø 0.13 0.t1 e.15 e.13

l.l0 2.ll 2.t{ 2.29 2,22

1.63 8.8,r 7.01 8.5{ 9.17
T,50 60.32 63.10 68.05 65.13
89.61 29.22 23.53 22.33 21.85

b.02 0.08 0.10 0.08 0.ø2

l.2 t
1.5{ 0.96 t.00 0.82

r3.r2 3{.92 l,{.36 3t.21 N.2l ¡1.97,19.59 31.62 62.2t 33.19 t5.60 38.55

5.25 3.00 1.23 3.09 0.60
?2.9{ 2r.61 22.98 1r.98 2t.08 22.95 2r.65
I l .99

8.98
0.02 ø.ø1 0.6r ø.ir o.o8 o.ro

l.?6 2.85

c.22 t.0{
0.0¡ 0.0? 0.0{
0.60 3.25 2.21 1.11

r. s0

0.03

e.ß {.65

r.33 1.28 1.35 1.35 l.l1

5.3? 2.61 l.to e.91 0.?t
1.?3 1.33 e.38 3.01 0.63.0.19 0.38 0.?r 1.r0 r.28

¿.08 2.18 2.11 2.r 2.3e

9.?0 ?.36 ,r.03 3.82 1r.19
58.{2 65.36 65.13 65.?6 6r.1?
æ.?9 21.21 29.30 æ.53 20.60

0.06 0.0{ 0.e2 0.16 4.25

1.52 0.?¡ 0.19

N.3t
¡.82

c.26
90.t1

¡6.2r
26.26

0?.5{

55.25

Ir.0l
2.18

l{.37

0.33

t.6¡

c.cz 0.02 e.l{
2.Á 2.{6

32.Xl
3C.,

xI.23

31.91 33.?0

53.l? 1r.05

e .02 e.06

3.22 C.t0

0.e5 e.c2
99.1e 99.51

3t.1t 32.30

{6.15 3?.68

19.?l 2$.95

0. t5
it.I I

c. c?

98.8t

33.20
5t.3e

I

.1"
j

TABELA 12a coMPOSIPÃo OUíMLAA-]-EIJEMEIUAÊjAISBEE-LUFNORES ) . ÍNDICES PETROOUfMICOS. NORMAS STEFANOVA.
cI Ptù. Ne-KÌg_Q!LDAL_R0-ÇHAS__D0__COUPLEXO ALCALINO DE ELDORAID

-[r flt-[t -¡t u-[f, l -8t ït-BL Ït-Bt l -t[
l3 r3r r,t? 3l/l 39 5,l 11 82

8t-Sdl üc-8t-Sdl ¡tÍf. ¡t Bt-üâg 8t ScD-8t-llâi lt-lht
llefeliúó- llef¿linó- Ila¡iupo- tch- l,itch- Litch- litch- l,ttch-

lilo lito llto. tlcldito- fleldlto- floldito- floldlto- fllldlto.
ß¡ail8e g¡rl60e gnri8so Ín¡hro gnrl6r! !D!16!r42.t2 56,22 56.02 58,96 5?.29 5?.16 58.11

0.03 0.05 0.06 0.08 0.ø2 0.08 0.01

31,8? 22.82 21.96 2t.16 2t.23 20.62 21.3{
0,08 1.65 1.62 {.13 3.91 3.80 2.22
0.42 2,95 2.23 t.{3 1.30 2.20 1.6?

0.03 0.13 0.u 0.r{ 0.15 0.15 c.l6
0.ø2 0.00 0.00 0.0{ 0.05 0.0{ 0.03
0.03 l.ll 0.6? 0.30 0.01 0.16 0.85
lô.91 11.23 8.?5 10.62 8.52 Ú.42 9.28
5.26 2.22 5,91 2.13 5.62 3.25 5-fl
0.01 0.0{ 0.05 0.01 e.01 0.03 e.02
3,16 l.{2 2.58 0.60 0.16 0.8t 0.82
99.9{ 99.85 99.91 9S.93 99.31 99.60 99.92

n.d. 3{9 305 69 6l ?5 238

1,05 0.91 0.95 0.95 0.05 1.05 0.99

1,06 r.00 1.00 0.9?. l.0l 1.08 1.06

flt- , flt-Bt -8[
5t{ 563 531

Bt-ll6 Bt-ü!t-[e Sdl-Bt-!ffs.Ie
Sie¡lto- Silnito- Sie¡lto -
ß¡rÍlso lnlltoe 8¡ri!å!

t [r proÞorç¡o ¡olec¡ltt



TAEEI,A t2.b--c0MposrgFa. ou ívrcA*.tELEuENTos_lALoREs-,E MENa-BEÐ----íNDIIIES pETROOUíMT COS. NORMAS STFEANOVA. CIPW.
NE.]KIg:ItZ_-DAS_-ROIüAS--DLÇoÌJPLEXOILCAIJI.NO DE E'TDORADQ

- , -Bt fl¡-Bt l -Bt rr-[[ -¡[ ll-r[ ll-Il, rl-l¡, ll-[t, ll-if, ll-ll,-Bt
2?88

8t-lïr
28 365/1 5t2
fs lt Scp-8t Bt

511 51ølL 5{9

Il¡ ll¡-Bt 8t-[bl llbl-Bt !¡-Bt-flll
55t ssvt 5fi/2 t6t

!l¡
0lir.rlto

4vl
l{ag-Bt

M I a s k 1ù o- g n a 1s 6 e

33.95

t.?7
18.59

5.8S

0.12
3.5¡
t.2t
0-29
0.e?
l.l3
2.23

99.9t
188

[ 99.89
S ¡or 686

iröic¡s l¡¡nooufilæs

râ..1î?3:13!r o.r8

r,,lri9iltQt-cl9' ¡.1¡

r,,.qt!r?911?9)' I 3e

fò20/fr0l 3.29
[¿20¡/te0 l.l8
[¡ e.3C

[5t 2.05
¡orr¡ de St.fÀnorr
¡¡ü 12.29rr 56.?0

¡t 30.9r
u e.06

{C¡t,¡ll'
¡l'
t
lo¡¡¡ CIPf
0r 26.33

¡b 3?.?5

l¡ 1.35

!¿ 23.83

IÊt
ll¡
Cr!
0i
fid 5.3e
lo 0.10

lo
f¡
ÍÀ!letr!
l¡
tr
tu
Il¡ 0.12

üôg 5.01
Ier
l9 0. e?

I 99.69
fo¡¡¡ le-Il¡-Qt¡qtt ¡2.61
l¡ 50.3?

1.16 l.lt t.69

2.22 t.lt l. {8
2.82 - 0.86 l.ll
e.t5 e.5? 0.68
2.{t (. 2.33 2.t8

t6.15 1.12
6¡.80 ?5.?5

ß.09 15.??e.t5 e.lz

e.05

12.t9
37.t8
2.14

ll. ?t

59.!0 53.35

e.ll 0.99

20.15 t?.6'l
2-0e 3-21
1.76 r.83
0.10 ", 0.2{
0.13 1.90

0.03 {.59
6.95 6.C3

?.1,t {.75
0.06 0.15
e.?l 1.90

99.9? 99.9r

0.85

ô.9t

r.9t
6.6?
i.52
2.31

2?.05

5,(.a2

tI.t2
e.9r

,.0?

28.41

29.96
1.t2

r1.tl

58.5e 55.?l 58.69 56.6e

0. 0.0{ 0.06 0.59
2 r.s,t 20.63 21.11 19.2t
1.6? t.23 3.19 2.15
2.65 2.05 l.l3 3.2t
l.l3 ø.22 0.l l 0.19
0.61 0.00 0.02 0.76
0.25 1.68 C.3l 2.11

9.r2 L35 8.0{ 6.8?
3.8? 4.21 5.50 5.99
D.C6 0.0{ 0.03 0.22
1.03 1.56 0.6? t.cz

99.91 99.?2 99.19 99.95

95 ?6 65 tet

58.S6 57.02 55.t3
0.0? 0.29 0.09

20.89 18.33 22.27

2.81 2.60 1.29

2.50 {.05 3, {9
0.10 0.l8 0.u
0.09 0.3{ 0.0?

1.06 2.56 0.91

10.fi 5.5? 8.03
2.[ ?.08 1-31
0.05 0.13 0.08
0.?0 l.8l 0.82
99.81 99.96 S9.99

78 l{1 398

0.93

l-19

3.?t
0.63
a.21

8.t8
68.61

2C.91

ì.r2

1.88

5t.58
0.06

20.51

2.q0
0.25
0. e?

l.l8
8. {5
5.0r
0.03

0. t3
99. ?0

?6

0.9t

Ll6 r.16 l.0r

2.56 1.52 l.l9
c.11 t.lr 0.6{
0. ¡9 6. 13 0.8t
2.35 2.35 2.50

10.21 9.91 16.32

69.09 69.12 69.08

19.92 19.63 13.66

0.06 r.lt 0.21

i.12 l.0r 0.16

0.t2
99.11

3?.02

5t.l?

e.03

0.55

c.ll
2.1t

0.11

¡.2¡

0.?t
99.5t

3?.{5
13.6t

Si0z 54.8¡
li0z 0.06

lì,¿0t 20.66

t¿2u3

le0
)l¡0
ll¡0
C¡0

X¡¿C

lr0
Pz0¡
DT

3.39

2.86
ø.2t
0.00

9.tI
{.3t
0, r3
2.58

r.55e.950.920.92e.93

1.1?

0.95

1.03

1.25

1.66
0.3?

0.60

2.et

9. tl
51.62

32.25

c.t6

8.?6

0.97

t.u

1.26

it. it,
2.06

c.3c
2.r2

12.{l
59.3C

28.2t
c.08

t3.

36.{r
2.55

9.9r
?.65

e.36

1.33
{.8t

8.¡r

e.n 1.88 3.¡?z.re {.6e 0.55

c.lt Lc5 2.t¡
99.26 98.t{ 9?.6¡

38.6? 31.22 t¡.68
3r.99 39.61 5C.5?

?6.¡¡ 22.91 35.?5

l.12
l.ct

c.5l
98.93

37. ll
38.36

2r.5C

e.¡! e.r? ô.21 o.ec c.u3.n r.!? 2.r2 0.1¡ 3.03

0.55
0.¡t 0.t9 t.u 0.09 0.c?
90.15 sg.r? s8.91 98.16 98.0¿

38.96 30.32 ¡?.5t .32 39.C8

31.61 11.31 48.ü r9.3S 10.¡¡

6.t6
1X.22

11.25

e.e6

2.6t

2{.68 32.5t 35.¡l
fl.5r 16.82 33.2t
1.89 l.3r ¡.9?
2e.36 lt.rg 1¡.51

,(3.55

19.09

2.96

26. 11

?9.6e r2.,r?
{t.69 6t.16
3.2r 3.9t
r{.52 t.12

l. e? 0.03 2.35 c.26
5.68 0.89 l.16 3.28 t.e8

2.6t
c.25 C.lt Le6 0.c3 e.58 0.
t.6{ 3.65 2.11 0.99 e.?5

2.tI

{t.8t
29.28

{.lc
9.6?

22.81
52. u
c.85

lr-93

l.5t
5.{0
5.e8

t.e9
0.ü

¡. tt
l. t6

e.lt
r.u

t !¡ lroporcto ¡ohcuh¡

'*fr

/;



154

peralcalinas, pois são desprovidas de silicatos complexos de Zr,
Ti, TR, U, Th, Nb, Be, Li, sendo pobres em F, C1 e S.

A deficiência ou saturação da Si0a em relação a NazO+KzO
nas rochas alcalinas é dada pelo coeficiente Kst=6 (NazO +

KzO),zSioz) (em proporção molecular). No CAE, ele varia de O,gZ a
2,39; no CAEL, cle 0,99 a 2,83, mostrando, assim, que existem
rochas levemente saturadas, com Kst<1 (0,97 - 0,gg),
representadas por áIcali sienítos; leve¡nente insaturadas, com

Kst>1,0 (1,1 - 1,6), onde se enquadra a maioria das rochas dos
dois cornplexos; enquanto outras são muito insaturadas,
aleançando valores de Kst = 2,3 a 2,83 e sendo representadas
pelos nefelinólitos.

0 coeficiente de peraluminosidade Kp =N azO+KzO +CaA/ AIzOa
(e¡¡ proporção molecular) aÞresenta valores situados entre 1,44 e

1,61 para a maioria das rochas do CAE, indicando serem elas
metaluminosas. Valores de 0,44, 0,58 e O,84 são indicat,ivos de
rochas fortenente peraluni.nosas, no caso portadoras de corlndon
modal e normativo e representadas peLos biotita-corÍndon
nefe I ina p lagíossien ito-gnaisses e biotita-corlndon nefe lina
sienito-granofels s.s, No caso do CAEL, os valores de Kp situam-
se entre 0,91 e !,77, indicando que tenos rochas peraluminosas,
com corfndon modal con Kp<1,0, e metaluminosas, com Kp>1,0.

O lndice Kk, nas rochas
nas rochas do CAEL, de 0,12 a
persódicas com ßk< 0,30, sódicas
0,60<Kk<0,90 e perpotássicas c o¡¡

do CAE, varia de 0,03 a 1,2; e

1,3; isso indiea que tenos rochas
com 0,30<Kk<0,60, potássicas com

Kk> 0, 90 .

As razões noLeculares NazO,/KzO no CAE varian de 1,01 e

19,94 e no CAEL, de 0,78 a 7,68. As razões mais altas são
encoritradas nos biot,ita-corfndon-nefelina plagiossienito-
Êlnaisses e situan-se entre 12,97 e 19,94, vindo depois os
mariupolitos, con 7,62 a 7,68. Por outro 1ado, a menor razã.o foi
encontrada no biotita-corlndon-nefelina sienito-granofels s. s. ,

corn 0,82, tratando-se de una rocha perpotássica. Nos de¡nais
tipos de rochas, a variação do coef icient.e Kk é errática em

função das variações modais dos minerais portadores de potássio,
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como o nicrocllnio, a biotita, a lepidomelana, a 6iderofilita, a

noscovita e a nefeLina.

As razões de Fez0c,/Fe0nas rochas do CAE variam de 0,11 ä

5,AZ e são representadas por variedades petrográficas portadoras
de siderof il.ita e egirina, respectivamente; no CAEL, elas variam
de 0,37 a 3,07 e estão relacionadas com espécimes que contên
lepidomelana e biotita, respectivamente. Essa grande variação
das razões FezOø/FeQ, em anbos os complexos, está íntrinsecamente
relacionada com variacões de conteúdo de Fez0s e FeO nos
minerais ¡náf icos majoritários constituintes das rochas
anal isadas. As razões Fez0ø,/FeO das rochas cotn determinado
mineral predorninante são, Elrosso nodo, compatlveis com as
calculadas a paùtir dos dados de análises qulmicas de minerais
senelhantes ar¡olados em Deer, Howie & Zussman (1962a, 1962b e

1967). Assin, en tern¡os de valores decrescentes das razões
Fezos/FeO , ter¡os: egirina ( 6,90 - 23,5) , maÉlhemíta <3,43) ,

biotita (2,40 - 2,60), magnetita <2,23 - 2,30), lepido¡nelana
(0,23 - O,43>, ferrohastingsíta (0,17 - 0,30) e siderofilita
(com razão en torno de 0,05).

Out,ro parâmetro petroqufmico calculado é o A1' , que
ind ica excesso de alumin io ( supersaturação ) na rocha, à

semelhança de Kp, sendo, porém, um indicador nais senslvel das
variações do quimismo das rochas lgneas, Quando temos Ka>1,0 e

AI'=O, não deve haver mica na rocha; quando tenos Ka<1,0 e

A1'>O, o máfico principal deve ser una mica. Quando Ka<l,0 e

A1->5, tenos corindon normativo e modal, cono no caso das
amostras þlI-B-7L8/4, l{I-E-718+10, l{I-E-78+10(R) e t|I-E-Cor 3 do
CAE, com Ka situado entre 0,37 e 0,71 e A1', entre 6,93 e 24,47,
representados por biotita-corÍndon nefelina plaÉfiossienito-
Einaisses e biotita-coríndon-nefelina sienito-granofels s.s.

Nas normas calculadas, verificou-se que os valores das
co¡rposições nornativas, pelo método de Stefanova (1980), tenden
a aproxinar-se, em . muitos casos, dos modais calculados ou

estimados. No que tan6le a nefetrina, nessa norna ela apresenta
valores nornativos sistematicamente naiores que os calculados
pela norma CfPI{, com exceção de dois casos: HI-E-?L8/4 e t{I-X-
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718+10(R), que apresenta¡n uma pequena diferença a menor.
Verifica-se que, nas rochas com corlndon ¡¡odal, há proximidade
entre os valo.res AI' na norna de Stefanova e de corfndon na

norma CIPl{. Nas normas CIPl,f , calculadas para os nefelinóLitos, a

presença de leucita, kalsilita e metassilicato de sódio deve ser
considerada resultado da presença de potássio nas nefelinas e

sodalitas. A presença, na norma CIPI{, dos mariupolitos de

ortoclásio não se coaduna com a mineralogia da rocha, na qual
temos, como feldspato, apenas a albita, podendo ser explieada
pela presença de potássio na composição das nefelinas. A egirina
normativa, por sua vez, narca a presença da própria eÉlÍrina ou a

presença de anfibólio sódico nodal. A presença de ortoclásio,
diopsldio, hedenberElita, forsterita e faialita, e dos fêmicos
opacos deve ser considerada resultado, em grande parte, da
Uiotita.

A si¡nples vista d'olhos nos dados das análises qufmicas
das rochas dos dois complexos mostra que não t,emos tendências de

variação nornal nen antipatética entre os seus óxidos
constituintes (Sioz, Tioz, Alzos, Eez3z, Feo, Ì'f90, Hno, CaO, Keo

e NazO), ficando eliminada, dessa maneira, a possibilidade de

utilízação do diaÉirama de variação de Harker. Fato se¡r¡elhante
foi verificado nos Iitchfielditos de Itaju da Col6nia (Bahia),
por Fuj i¡rori ( 1378 ) .

Nas tentativas de análise do comportanento das rochas
alcalinas em diaÉiramas de variação utilizados alhures com

sucesso no estudo de rochas con6¡êneres 
- 

cotno o fndice de

solidificação de Kuno et al. ( 1957), empregado por Subbarao
(1S71) no estudo das rochas al-calinas da Série Kunaravaran
'India, e o indice de diferenciação desenvolvido e utilizado por
Thornton & Tuttle (1960) no estudo das rochas alcal"inas de

HiÉihwood Hountain, Hontana, U.S.A. er¡bora as rochas
apresenten narcante variação en sua composigão qulnica nesmo

nesses diagramas, não se conseÉluiu vislu¡nbrar qualquer tendência
direcional coerente de variação, devido ao grande espalhanento
dos pontos nos diaÉlramas. En vista disso, julganos desnecessário
apresentá-Ios. As causas desse fato, a nosso ver, se devem à
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natureza hlbrida de parte das rochas, originadas que são por
metassomatose ou reação do magma nefelina sienitico s,L com as
rochas encaixantes, cono no caso das rochas alcalinas com

corlndon (como descreven¡ Carlson, 1957, e Bazhenov et aI., 1S79,
em contexto geológico semelhante), dos sienitos de bordadura, de
parte dos gnaisses e Élranofels Iitchfieldlticos e mariupolfticos
e dos albitízados e nefelinizados por netassomatose sódica, que
apresentam grådativas variações comÞosicionais laterais.

Nas figuras 48 e 49 temos as projeções das composições
das rochas do Complexo AIcaIino de EstreIa, nos diaÉlramas Ka

versus Ksi e Kk versus Ksi; nas Figuras 50 e 51, temos os mesnos
diagranas para as rochas do Conplexo Alcalino de Eldorado.
Ne1es, podemos verificar que as rochas de a¡nbos os conplexos são
predominantemente r¡iasklticas; alElumas são niaskltico-
agpalticas, eom I{a entre 1 e 1,1; e apenas uma rocha, com

Ka=1,17, é representada por um biotíta-egirina sienito-gnaisse.

Nas Figuras 52 e 53, podemos verificar que as suites de
rochas dos dois conplexos incluem tanto tipos metaluminosos como
peralcalinos, que apresentan grande variação das razões
moleculares NazO,/Kz0.

As análises das rochas dos dois conplexos plotadas en

diagramas molecuLares S iO a -A I¿Os-N aeO+KzO (Figuras 54 e 55)
mostram que seguen o "trend" de fracionamento de un i.iquido
traquítico que inicialr¡ente evolui para a composição
metaluminosa, para depois se tornar peralcalino, à semelhança do
dique de Hviddal, da Provlncia Alcalina de. Gardar, Groenlândia
(üacDonald, 1974, Ín Sorensen, 1974) e dos nefelina sienito
gnaisses de Boca Nova, Pará, Brasil (Lowe11 & ViLlas, 1S83).

As composições normativas de Qtz-Ne-K1s de anbos os
conplexos alcalinos de Estrela e Eldorado, quando plotadas nos
respectivos diaÉiramas triangulares (Figuras 56 e 57) situam-se
tanto do lado potássico corno do sódico do vale terrnal. Acresce
que t,anpouco se díspõen ao lonÉo das curvas de fracionanento
teóricas de Hamilton & l,fackenzie (1365) nen ao longo das curvas
de fracionamento empíricas obt,idas no estudo das rochas

I
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+ tloaOFig. S¿ Composrçõ'o do¡ rocho¡ do complexo Atco t¡no dr
Eslrclo prolcîodos no dtogromo molcculor._,__-_
sioa-Al¿o! - Noao{,(¿o. ondc:..nclct¡no'tilo, c_ litch _

f ield¡lor+.morrupolilo, 9 -Jnon zoss të nlf o.,com .ñefelina . ¡osienilo, Et- cortndon .'nef cl¡no sienif o., f_icfOs-
poto otcolino, l,l- nclclinor+ midro de 5 nefelíno
síenilos segundo L? Mo¡trc (t.9761.A setq represen
fo o lrcnd <tc frocionom?nlo do n¿fclina sicnilo
de Hviddo!, provlncio da Gordor, Grorlôndlo confor
mc'MocOonold ( t.924).
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rcpÍescnlo o lr¿ñd dc fro cionomcnlo do nefclinø ¡ieni to dc
Hvrddolrprovlncio dc Gordor, OroGlõndto, conformc fr¡tocDo_
notd ( t.9 741.
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vulcânicas alcalínas do Honte Suswa, euênia, por Nash et al.,
(1969).

situação algo afastada do ponto mfnímo l,l apresentada
por parte das rochatÊ-ãã diasrama Qt"-tqËxÏã--Glã=lìo u bz)
most,ra que sua formação se deve, parciamente, a processos
netassomáticos, cono sugerem, pâra casos senelhantes, Reeve &
Anderson (i976) e Sylvester & Anderson (1926). Acresce a ampla
variação dos teores de AIz0a e SiOz nos dois complexos
alcalinos; isso, segundo Gellatly & Hornung (196g), é uma prova
de que passaram por processos metassomáticos, A presença de
nefelinas com variação na razão NazO,/XzO deve-se a processos
netassonáticos, segundo Tilley (19b2) e Hamilton (1961).

Estes dados nos levan a concluir que muitas das rochas
analisadas de anbos os comprexos já perderam a sua conposição
ígnea original, cono no caso dos biotita-corfndon-nefelina
síenito-granofers s. s. e dos biotita-corrndon-neferina
plagiossienito-Êlnaisses, que são .rochas hfbridgs; dos
mariupolitos, que foram for¡rados por metassomatose sódica a
partir dos Iitchfierditos; ou dos ritchfíerditos portadores de
anfibólios e piroxênios sódicos, que foran afetados por
netanorfismo provavelnente aloquinico e,/ou r¡etassomatose sódica.

Não obstante o que foi dito acina, os pontos de
composigão de boa parte das rochas dos dois comprexos encontram-
se próximos do ponto de ter¡p_efg.lg_ta nfnima de fusão o
de fusão da ¡naioria das rochas alcalinas (Hanirton e HacKenzie,
ls65). E"=" "ituuçffi dá subsÍdios parã.
que se considerem essas rochas alcalinas como de origen
magmåtica e sugeren que elas representam o tiltimo estágio de
cristalização fracionada de um sistema naturar árcari-
alunossilicático deficiente em sflica.

5.5. GEOC Iì.Oì{(]LOGI A

Com as rochas do Co¡nplexo Atcalino de Estrela foram
elaboradas quatro isócronas Rb-Sr en rocha total (Figuras 5g,

il
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59, 60 e 61), cujos dados anallticos aparecem nas Tabelas lS e
14, respectivanente, enquanto as estações de amostragern podem
ser vistas na Figura ZB nos anexos.

A primeira delas tem cinco pontos anallticos, con
(Sr87lSrÊ6)o = 0,7321, idade de 1013 t 39 m.a., I,ISl{D = 8,85, boa
distribuieão dos pontos analfticos ao longo da reta isocrônica,
poretn sen a colinearidade desejada, Foi eraborada con Elnaisses
alcalinos de diferentes fácies petrográficas, anostrados en¡_..-----._.--.-díversos afloranentos do l,lorro da Estrela, representados por
biorira titch¡iãIditoiî;i""" ----?l{r-E-01), anfibóIio
litchfieldito-gnaisse (l{r-E-04), egirina ritchfieldito-gnaisse
(lllI-E-10), egirina litchfieldito-gnaisse (l{I-E-11) e anfibóIio
1í tchf ie ld ito-Êtna isse (l{I-E-12).

As outra's três isócronas são de ,'af loranento,'; suas
amostras provên de afloramentos de pequenas dimensões de até 2
dezenas de met.ros de extensão e de S a ? metros de largura,

A isócrona de 3 pontos anallticos, elaborada com biotita
litchfieldito-gnaísses ( af lora¡nento liI-E-294), apresenta
(Srezl$¡ee¡o = 0,8842, idade de BOS + 12 m.a. e HSI{D = 17,60. A
seElunda isócrona desse grupo, também de três pontos analfticos e
elaborada en rocha totat, en litchfieldito-Elranofels I
(afloramento l{I-E-?43+Z situado na Crista dos pastéis), 

/ lË Iapresenta (Srezlgaee)o = O,77gO, idade de !!26 + 25 n.a. e HS:SDI 4
= 19,73. I

Verifica-se que as quatro isóc¡onas apresentam razões
iniciais ¡ruito altas (de O,?SZL a 0,9g42), idades discordantes
entre si (de 805 a 1126 n.a. ), altos valores de MSI{D (con
exceção de um caso) e grande dispersão dos pontos analiticos. O

valor do Ì{S}{D acima da unidade indica existir conponente
geológico que causa o espalhanento dos pontos anallticos das
rochas alcalinas; estas terian sido, subseqüentemente à sua
colocação, isotopicamente pqrturþa{as, resultando sisternas de--.----_-
r¡inerais isotop i came!qe_.lgle¡c€elggt¿- ou então não constituiriam
sistenas ísotopicamente homogêneos por ocasião da intrusão. I
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Sabe-se, por outro lado, que nos complexos alcalínos
niasklticos e agpafticos met.amorfizados estudados alhures, foram
preservadas do met'amorfismo tanto as idades de formação quanto
as razões iniciais. Assim, nos comprexos alcarinos rìiaskfticos
de Blue Hountain, Canadá, temos (SrBzlSree¡o = O,7O4I e idade de
72A5 t 41 n.a. (Kro€h & Hurley, 136g), e no de flmen e Vishnevye
Gory, URSS, ¡5¡ez/Sree)o = O,Z0O3 e idade de 446 i 13 m.a., com
HSI{D = 0,56 (Kramm et al., 19gB), cabendo ressaltar que esta
idade foi confÍrmada por datação U-pb en zircões, apresentando,
em diagrama de l{etheriLl, na interseção superior, valor 4BZ + ïZ
.8., indicativo da época de cristalizaeão dos zircões, e na

inferior, 287 t 14 ú.a., que corresponde à perda de pb
radiogênico durante o metamorfis¡ro variscano dos Utais
(Chernyshev et al ., lgBZ). Nos complexos aLcalinos agpalticos de
Norra Kårr, Suécia, temos (SrazlSree¡o = O,?O7Z e idade de 1Sg0
f. 62 m.a. (Blaxland, 1977); e no de Red t{ine, Canadá,
(SrB7lsÌÊe)o = O,7O2I e idade de 134b + 75 m.a. (Blaxland &
Curtis, 1ST7).

cabe ressaltar que, de acordo co' os dados de estudos
r¡inerarógico-petrográficos e petroqufmicos efetuados no cornplexo
alcalino de BIue Hountain por paine (1S66), Duke (1g?S) e Duke &
Edgar (1977); no de Ilmenskiye e Vishnevye Gory por Ronenson
(1967), Ronenson, Levin & Bazhenov (1g?9) e Levin (1924); no de
Nora Kårr por Adamson (1944); e no de Red Wine por Curtis &
Currie (1981), não se verifica neles a mesma intensidade das
transformações metamórficas e somáticas en con t,radas nos
conplexos alealinos de Estrela e Eldorado.

Este comportanent,o dispar do ponto de vista
Éeocronológico das rochas do Complexo Alcalino de Est¡eIa pode
ser explicado justanente pelas transfornações metanórficas e
metassomáticas que as rochas alcalinas sofreram, co¡no
denonstrado pelos dados petrográficos e petroqulmicos dos itens
precedentes. Tais dados nostran que as rochas apresentam várias

. gerações de minerais, f or¡nados por metamorfisno aloqui¡rico
diferencial e por metassomatosel __ N.esssq__r:ações metamórfico_
net,assomáticas ocorreu a (descalcificacão ) de parte dos
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oliEloclásios transformados en albitas cor¡ saida simultânea do Ca
e do Sr do sistema; albitizacão dos microcllnios co¡r¡ salda de Rb
e K; e netassonatose potássica tardia e pouco pronunciada com
entrada de Rb ao lado de K, que transformou as biotitas em

moscovitas. Essas transfornações ocorreram e¡n pelo nenos duas
fases de metamorfismo e netassomatose.

Portanto, as idades ísocrônicas obtidas não exprimem a
época da fornação das rochas; conseqtlentemente, as isócronas são

. qecundárias e representadas pÒr pontos anallticos, formados por
reequillbrio dos sistemas isotópicos Rb-Sr durante o Ciclo
Brasiliano, cono descreven, para caso senelhante, Reis Neto &

Cordani (1984) na região do Alto Tocantins, Goiás. Outrossim, a
iaadg convencional Rb,zSr da anostra WI-E-74A+7/4, com valor de/rdadg convencional Rb,/Sr da anostra WI-E-743+7/4, com valor de

[- fSZg n,.a.l, supieÌe ser essa " idud" rinirq e aproximada de
cristalização dos nefelina sienitos s.l.

Assir¡, cada un dos pontos analíticos da isócrona ,'areal,,
da Fig. 58 deve representar subvolumes de sistemas isotópicos
diferentes de rochas reequilibradas no Ciclo Brasiliano (como
descrito por Reis, 1S81), bem como patentear isócronas
secundárias brasilianas, como assinalado esquerÌatícamente por
retas tracejadas na f i6¡ura aci¡na citada.

As idades U-Pb obtidas em diagrana concórdia eu zírcão de
sienito do Compfexo Alcalino de Estrela (afloranento l,ll-E-22)
aparecem na Figura 62 e . seus dados analíticos poden ser vistos
na Tabela 15.

0s result,ados das análises isotópicas U-pb obtídos em

fragmentos de um único zircão (3 fracões con diferentes
s u s c e t i b i I i d a d e s m a g n é t i c a s ) i n d i c a r a ¡n i a u.a " a u Í sã-a r¡._-?G . p a r a
o p-IereË_Eg*de rer¡obilizaçãq netanórfíco-metassoroático, durante o
qual eIe foi formado. 0s tres pontos anatíticos referentes aos_--___--
três fragmentos de zircão situam-se sobre a curva concórdia, A
quarta fração do ¡nes¡ro zircão apresentou razões Pb2De/U23Ê e
Pb2o7/U235 distintas dos demais, sugeríndo a presença ,de pb de
ori6!e¡l crustal en sua co¡nposição. Verifica-se, por outro lado,

A-æ--.+que a idade de fornação do zircão é coeva da granitogênese
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regionaL lepresentada pelo Granito Barrolândia (Sutte Santa
Luzia), con idade de 532 i 41 n,a. 0 zircão datado for¡r¡a_se ao
longo de planos, no sienito granofers, na forna de fruxo ou
cordões paralelos de cristais ou aÉlrupamentos de cristais, que
apresentam inclusões de minerais da rocha hospedeira e, pot
vezes, de zircão de geração anterior, à semelhança dos zircões
estudados Þor Rudenko (1gbZ) no Complexo ALcalino de Hariupol,
URSS, e por Iwanuch, Svisero & Souza (19g4), no Complexo
Alcalino de Peixe.

Os dados analíticos das determinações de idade pelo
¡rétodo K-Ar em concentrados monomineráricos do comprexo Arcarino
de Estrela estão na Tabela 16, e os do Complexo Alcalino de
Eldorado, na Tabela 1?. por si só, os resultados das análises
são satisfatórios, iá que os erros analfticos situan-se entre
2,2 e 5,7% (com exceção de u¡ua análise, com g% de erro, obtida
e¡n cancrinita) e não apresentam restrição interpretativa, vísto
que o erro do rnétodo situa-se em torno de gZ.

As idades das sodalitas superpõem-se em termos de erros
anallticos e devem refletir aproxinadamente a época ou mesmo a
época de sua formação (SS9 + 32 a S19 + Z! m.a. ) no Cic1o
Brasitiano, após o met.amorf ismo do Grupo Estrondo, pois os veÍos
de sodalita e sodalita neferinórito cortan discordant,enente os
miaskito-e 1ítchfieldito-gnaisses e apresentam texturas fÉneas
granular-alotriomórficas. os varores nais aLtos de idades,
encontrados nas sodalitas, nostram que elas apresentan
temperatutas crfticas minir¡as de inlcio de ret,enção de arp¡ônio,
nais altas que os demais minerais.

As idades de outros ninerais, que varian de S40¿1g a
475+13, são consideradas. mlninas em relação à época de fornação
dos ninerais e das rochas metanórficas das quais foran extrardos 

Ie deven, conseqtientemente, representar a idade em que uu"uu 
I¡rinerais (anfibó1io, nefelina e biotita) alcançaram as I

temperaturas crlticas mfninas de retenção de arEiônio durante o I

resfria¡nento regional. por outro lado, a idade de 1111 t 102
E.â., apresentada pela cancrinita, não tem significado geológico
porque:
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(a) trata-se de um mineraL secundário que substitui a
nefelina en pegnatito alcalino, que apresenta idade
nen or ;

(b) tem tenperatura crftica mlnima de retenção de argônio
¡nenor que a biotit,a e no entanto apresenta idade
maior que a da biotita associada;

(c) se fosse de idade pré-cambriana, teria pe¡dido
arg6nio radiogênico durante o evento termo-tectônico
do Ciclo Brasiliano;

(d) en vista das consíderações anteriores, deve ter
excesso de argôn io rad iogên ico, fato tambén
verificado em cancrinitas secundárias por york et al,
(1969), Zhirov et a1 . (1920) e cerling et a1 . (I1ZZ).



2.

3.

CONCT.IJSOES E
COI'if SIDEFTACC]ES F'TÌiIAT S

Reconhece-se cono unidade geolóéica mais antiga da
área o "Conplexo Goiano", cujo ¡¡etanorfismo datado pelo
¡nétodo Rb-Sr en isócrona de af lora¡nento indica Z61S + 14g
m.a. e (Srez/g¡ee)o = 0,7030. Adrnite-se que o Complexo de
Colmeia, que aflora na estrutura homônima situada ¡nais ao
norte da área estudada, deva fazer parte do nesmo
segnento crustal consolidado no fim do Arqueano, como
mostra a sua idade isocrônica pelo ¡nétodo Rb-Sr de
2847+92 n.a.

Embora não se tenham dados concretos, é possfvel que,
ainda no f i¡r do Arqueano, tenha ocorrido a deposição da
Seq{lência Vu lcano-Sed imentar de Rio do Coco, em calhas
sinclinais, sobre o "Conplexo Goiano". Essa Seqüência é
formada por una sucessão de rochas vulcânicas e
sedimentares; vários autores admitem teÌ sido ela una
seqtlência vulcano*sedimentar que evoluiu en context,o
geoló6ico senelhante aos Éf¡eer?sú one belts arqueanos.

Há cerca de 1600 m.a., conf orr¡e datação Rb-Sr em isócrona
de afloranento, ocorreu a intrusão dos granitos da Sulte
Serrote nas roehas do "Conplexo Goiano". E posslvel que o
corpo granltico que corta a 5eqt1ência Vulcano-Sedir¡entar
de Rio do Coeo, con a qual apresenta contatos térmicos,
seja sincrônieo com os granítos da Sufte Serrote.

No inicio do Proterozóico Superior, há cerca de 1530 n.a.
(como discutido no iter¡ ¿¡eocronologja) deven ter ocorrido
ås intrusões dos corpos de nefelina sienitos (s.1. ) no
"Conplexo Goiano"; admite-se que os conplexos alcalínos
de Estrela e Eldorado sejam contemporâneos.
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En algumas porgões de bordo dos corpos alcalinos do CAE,
por ocasião da intrusão, o magma nefelina sienltico s,1.
reagiu com as rochas encaixantes e formou rochas hlbridas
representadas por biotita-corindon-nefelina sienitos e

biotita-corfndon nefelina pì.agiossienitos. Em outras,
provocou a transformação metassonática das rochas
encaixantes, mobilizando e removendo o silfcio das rochas
do exocontato ( e¡¡ algumas partes tanbém o cáIcio,
magnésio e o ferro); a presença de corpos enriquecidos
com feldspato potássico na zona marginal externa suElere
que houve o ß-surge effect, de acordo com a acepção de
Gorbatschev ( 1960 ).

No Proterozóico Superior a julgar dos dados
geocronológicos de Lafon et aI. ( 1890) ter-se-ia
individualizado a bacia do Grupo Estrondo a partir da
formação de ¡jfts, com a deposição de sedimentos
arcoseanos na base (Forrnação Horro do Campo), passando a

Eirauvaquianos no topo (For¡aação Xambioá).

Ainda no Proterozóico Superior, ocorreu a intrusão de
rochas básicas e básico-ultrabásicas nas ¡ochas do
"Complexo Goiano" e do Grupo Estrondo, Por outro lado, o

Complexo Alcalino de Estrela aòha-se cortado por un dique
de rocha básica da mesma época. E possfvet que esta
nanifestação nagmática, Þor analogia coÌr outras dessa
época, represente uma fase de distensão crustal:

No fin do Proterozóico Superior, ainda no CicIo
Brasiliano, aparentemente após a fase principal de
deformação e metanorfismo do Grupo Estrondo, ocorreu a
i¡¡plantação ou a reativação das falhas transcorrentes
transpressivas de direção NNE (zona de fathas de Estrela)
na área do Complexo Alcalino de Estrela e do bordo
ocidental do Granitóide (Sufte) Ì'fatança. Particularmente
nå área do Conplexo Alcalino de Estrela, a ¡r¡ovinentação
das falhas provocou a lenticularização, o enfatia¡nento e

a intercalação dos diques de rochas alcalinas com as
rochas encaixantes, AIém disso, esse tectonismo

8.
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transpressivo provocou o meta.morf ismo das rochas na zona
de falha en fácies almandina-anfibotito alto e conferiu-
lhes um padrão estrutural simples, expresso pela foliacão
¡netamórf ica com atitudes em torno de N20-308,u 6058.

Enbora não se disponha de dados concretos, é posslvel
eue, na mesma época, na área do Cor¡plexo Alcalino de
Eldorado e 'por ação da componente transpressiva dos
grandes strike-slip systens vizinhos, tenha ocorrido o

dobramento (Dp+1) das rochas alcalinas e de suas
encaixantes¡ ên condíções terr¡odinâmicas de fácies
almandina-anf ibolito aIta.

Como reflexo da atividade da tectônica transpressiva e

termal associada, ocorrem, nas rochas alcal.inas dos dois
complexos, as segu intes reações: recristalização
subsolidus das rochas alcaLinas; bandanento e foliação¡
poligonização dos ninerais félsicos e desenvolvinento de
textura granoblástica com junções trfplices be¡n

desenvolvidas; des¡ristura das mesopertitas ou
antípertitas primárias; crescír¡ento dos grãos;
descalcificação parcial dos oliÊloclásios; formação das
peristeritas por exsolução; e reequilibrio das nefelinas.
Provavelmente ainda nesse evento, con a dininuição da
tenperatura e da pressão, tenhan ocorrido: reequillbrio
local. da biotita, gerando lepidomelana e siderofilita;
uma série de reagões metamórficas ou metamórfico-
¡netasso¡ráticas relacionadas com a quebra da biotita, com

fornação de nagnetita, anfibó1io, piroxênio e granadas; e

reações ¡r¡etassonáticas sódicas, nas quais ocorreu a

fornação de pertitas, mesopertítas, antipertitas e albita
chessboard nos Iitchfieldito (nos casos en que ela foi
¡nais pronunciada f or¡naram-se os nariupolitos e,/ou
nef elinó1itos).

Entre as fases de deformação e metanorfismo do Grupo
Estrondo ocorreu a intrusão dos granitóides sintectônicos
da Suíte Hatança, datados em 605+30 n.a. em isócrona de
afloranento Rb-Sr. As idades dessa sufte e do pÍco de
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metamorfisno do Grupo Estrondo se sobrepõem no limite dos
erros da determinação, fato que impede afirmar com
seÉfurança qual dos eventos foi o primeiro, 0 netamorfisr¡o
alcançou fácies almandina-anfibolito baixa a média nos
afloranentos orientais do Grupo Estrondo (Formação Horro
do Campo) e fácies xisto verde isógrada da biotita nos
afloramentos ocidentais. As rochas dos conpJ.exos
alcalinos de Estrela e Eldorado foram afetadas pelo
metamorfisr¡o representado por
respectivar¡ente.

essas fácies,

12. O metamorfisno de ambiente termodinâr¡ico geral de fácies
xisto verde (isóEl¡ada da biotita), que afetou as rochas
do Cor¡plexo Alealino de Eldorado, posterior ao evento
acima mencionado, provocou a sericitização dos feldspatos
e a formação de pintas, manchas, filetes e veios
concordantes e discordantes de sodalita, cancrinita e
zeóLitas em relacão coln a foliação metanórfica impressa
nas rochas alcal inas .

No Conplexo AIcalino de Estrela, onde o metanorfismo
Brasiliano (relacionado cor¡ a Faixa Araguaia) alcançou a
fácies alnandina-anfibolito baixa a nédia, ocotreu
fornação metasso¡nática de zircões, que indican, em
isócrona U-Pb, idades de SOg I 18 m.a. Com a queda da
tenperatura e da pressão, ocorreu a fornação de veios de
prováveI adutáría, pintas, nanchas, filetes e veÍos de
sodalita, sodalita-cancrinita e zeól itas.

A aná.1ise dos dados petroqufnicos das rochas dos dois
complexos alcalinos indica que:
(a) em diagramas Ksi versus Kk temos rochas persódicas,

sódicas, potássicas e perpotássicas, cotn amplo
predominio das sódico-persódicas, conforne a
classificação de Stefanova ( 1980 );

(b) em diagramas Ksi versus Ka as rochas do CAE são
fornadas por variedades classificadas
petroguimicamente como nefelinó1itos, nefe l ina
sienitos s. l. , sienitos com nefelina e áIca1i_

13.

t4
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sienitos, enquanto as rochas do CAEL são
representadas por nef elinólit,os, nefelÍna sienitos
s.l, e sienitos con nefelina;

(c) de acordo com o coeficiente agpaftico Ka, elas são
predominantemente miasklticas, con poucos exenplos de
niaskito-agpalticas ( 1,0<Ka< 1, 1) e apenas em dois
casos com Ka>1,1, que, a rigor, não são agpaiticas,
pois não apresentan o cortejo dos minerais tlpicos
destas;

(d) são sobretudo insaturadas, cÒmo indica o coeficiente
Kst;

(e) de acordo com o coeficiente Kp, são predominantemente
netaluminosas co¡n fi.p> 1,0; as amostras forte¡¡ente
peraluninosas cotn corindon modal e normativo
apresentam valores de Kp entre O,44 e O,g4;

(f) as projeções das composíções das rochas em diagramas
moleculares SiOz-A1z0g-NaeO+Kz0 situam-se ao 1ongo de
uma curva de fracionamento iÉneo ben documentada
(HacDonald, 7974> t

(C) as projeções dos dados de normas etz-Ne-KLs nos
respectivos diagrarnas triangulares de estado a
PHzO = 1 Kbar nostran grande espalhament,o dos Þontos
conposicionais e não se sítuan ao Longo das curvas de
fracionamento teóricas de Hanilton & I,tackenzie (1965)
ne!¡ ao lonÉo das empiricas de Nash et al. (1g6g);
esse fato sugere que pelo nenos parte das rochas de
anbos os conplexos alcalinos não preservaram a sua
composição qufnica lgnea originaJ-, tendo sido
retrabalhadas por metamorfismo e netassonatose,
enquant,o a outra parte é de origen hibrida, tendo
sido formada pela interação do tnaglna alcalino com as
encaixantes;

(h) em conclusão, podenos dizer que os conplexos
alcalinos de Estrela e Eldorado evolufran pot um
processo de múltiplos estágios, con partícipação dos
fenônenos nagmático, netamórfico e matassonátlco, e
que hoje podem ser consideradas complexos alcalinos
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metamórfico-metassomáticos produzidos em pelo menos
duas fases de metanorfismo,

Ainda no Ciclo Brasiliano, há cerca de S30 [,a., deacordo co¡n a idade isocrônica Rb_SÌ, ocorreu a intrusão
dos granitos tardi-tectônicos a pós_tectônicos da Sulte
Santa Luzia (Granito Barrolândia), Como a orientação dos
ninerais máficos é incipiente nesse Elranito, ainterpretacão é de que essa idade representa a época de
sua cristalização,

As idades K-Ar obtidas en ¡¡inerais das rochas de diversas
1ítologias e unidades geológicas indicam que toda a área
esteve aquecida durante o Ciclo BrasÍliano, a
temperat,uras superiores a OSoôC e, como tal, toda a área
considerada sofreu os efeitoÈ terminais do
desenvolvimento da Faixa Araguaia.
(a) No Devoniano, quando a região já estava aplanada e

estabilizada, em regime de ortoplataforna, ocorreu a
transgressão marinha e os sedimentos da Fornacão
Pinenteiras cobrira¡¡ toda a área.

(b) No Periodo Jurássico, há |IZ+IO n.a., registra_se a
manifestacão de nagmatismo básico, expresso por
diques de diabásio e de dioritos. Admite_se que o
dique de lamprófÍro encontrado no âmbito do Complexo
AIcaIino de Estrela também sej a desse periodo.
Aparente¡nente, essa ¡ranifestação magnática, no
interior da placa Sul-A¡¡ericana, deve ser resposta às
interações de seu bordo e , no caso, deve estar
relacionada cor¡ a abertura do Oceano Atlântico Norte.(c) No Periodo Terciário e inlcio do euaternário a região
voltou às eondições de quiescência tectônica.
Depositaran-se então os conglomerados oliElomfticos e
os sedimentos sfltíco_argilosos sobre o ,,Complexo
Goiano" e as rochas que co¡npõer¡ o Complexo Alcalíno
de Estrela, ao longo da calha do Rio dos Mangues, em
suas proximidades.

16.

17.
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18. Não foi posslvel determinar cronologicanente a época de
instalação dos d iversos sistemas de falhas . O mais
antigo, de direção NNE e representado por falhas
transcorrentes transpressivas, parece ter-se instalado
antes do netanorfismo da Faixa Araguaia, pois afeta os
granitóides da Sufte Ìlatança e as rochas do CompJ.exo
Alcalino de Estrela, situados, respectivamente, nas
estruturas magnéticas de Ìlatança e Estrela; ou pode
representar estruturas reativadas, resultantes da
atividade tectônica que remonta ao proterozóico Hédio. O

segundo sistema de falhas, de direção ENE, que
eorresponde à Falha do Serrote, controla Þarcialmente o
curso do Rio dos I'f angues e trunca as es t ru tu ras
anteriores da região. Assim, as estruturas de Estrela e
Hatança, que são aparent,enente sincronas, est,ão
deslocadas pela Falha do Serrote. 0 terceiro, de direção
N50-60t1 , representado por falhas do tipo en echelon,
segmenta os corpos rochosos do CAE, deslocando-os e
produzindo blocos de di¡rensões variadas. O quarto sisteÍ¡a
de falhas nornais, de direção N20l{, lirnita vários.horsts
e grabens, como o Graben de Honte Santo, preenchido por
sedimentos paleozóicos da Forr¡ação pimenteiras.
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