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RESUMO

O Complexo de Cana Brava corresponde a um corpo ígneo estratiforme, máfico-
-ultramáfico, anorogênico originado da cristal¡zação fracionada de magma basált¡co
de composição ol¡vina-toleftica.

Relações de campo indicam que a massa magmática original ¡ntrudiu as rochas l

pré-existentes ¡á deformadas e metamorfisadas da seqüência vulcano-sed imentar de
Palmeirópolis.

Os dados geoquímicos e petrológicos indicam que a cristalização se processou
em condições de pressão inferiores a 7 Kbar.

o empilhamento original do complexo é interpretado como tendo sido constituí 
,

do da base para o topo por: microgabros, peridotitos, webster¡tos e rochas gabrói-
des variadas.

Os reequilíbrios minerais, o padrão de deformação e as determinações isotópi-
cas disponíveis levaram à interpretação de que o complexo de cana Brava evoluiu
segundo as seguintes etapas tectônicas:

a) separação do manto e residência sublitosférica ou subcrustal do magma pro-
genitor entre 2,25 e 2,62 b.a.;

I

b) intrusão na Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis e cristalizacão ¡

subseqüente em regime distensivo ao redor de 2,O b.a.¡ 
:

c}eVentoprincipaldemetamorfismoededeformaçãodtÍctil-rúptil,emregime
compressivo, ao redor de 1 ,3 b.a.;

d) reequilíbrios metamórficos posteriores em idades Brasilianas ainda não bem .

estabelecidas.

Esteseventostransformaramaseqüênciaoriginaldesuasrochasdabasepara
o topo em: anfibolitos, serpentinilos, metawebsteritos e metagabros,
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ABSTRACT

The anorogenic cana Brava complex is a stratiform maf ic-ultramaf ic body origi-
nated from the fract¡onal crystallization of a o livine-thole it¡c magma.

Field relationships ind¡cate that the parental magma intruded rocks of the pal-

meirópolis volcano-sedimentary sequence, which has been previously deformed and
metamorphosed.

Ïhe original igneous stratigraphic sequence can be reconstructed as follows: mi-
crogabbros, peridotites, websterites and gabros (from the bottom to the top),

Geochemical and petrologic data ind¡cate that the magmat¡c crystallization oc-
curred at pressures below 7 Kbar.

Taking into account the phase reequilibrations, the deformation pattern and the
isotopic data, the evolution of the Complex can be interpreted as follows:

a) separation of magma from the mantle and sub-lithosferic or sub-crustal set-
lling between 2.25 and 2.62 Ga;

b) emplacement into the Palmeirópolis Sequence and subsequent f¡nal crystal-
l¡zation in at about 2.o Ga . The available data ¡ndicate that the intrusion oc-
curred in a extensional environment related to a crustal rift¡ng;

c) main metamorphic episode and deformation, during compressive tectonism at
about 1.3 Ga ;

. d) subsequent metamofphic recrysta llizat ions at lower temperatures during the
Brasiliano cycle.

ïhe metamorphic evenls affected the original igneous strat¡graph¡c sequence,
which is actually made up by: amphibolytes, serpent¡nites, metawebsterites and me-
tagabbros (from bottom to top),



SIGLAS

A feldspato alcalino

ACF diagrama triangular de variação onde:
A = 3(AlzOs + Fe2O3) -(NazO + K2O)

C : CaO - 3,3 pzOs

F=MgO+MnO+FeO

AN ou An anortita

BABI refere-se à composição primordial da Terra

CPX ou Cpx clinopiroxênio

Dl ou Di diopisídio

DM refere-se a manto empobrecido

E Este ou Leste

truo Epsilon de Nd

EN/DI composição molecular de enstatita no diopsídio

EN/Hl composição molecular de enstatita no h¡perstên¡o

ETR Elementos Terras Raras

FA/OL composição molecular de faialita na olivina

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Esrado de São paulo

FeOt ferro total tomado como FeO

FM FeOt + MgO

FO ou Fo forsterita

FOlOL composição molecular de forsterita na olivina

FS/Dl composição molecular de ferrossiljta no diopsídio

FS/Hl composicão molecular de ferrossìlita no hiperstênio
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id fndice de diferenciacão --Feot' FeOl + MgO
IUGS União lnternacional de Ciências Geológicas

mg mol razão -- Moo
FeoiM;õ+Mnotomadosemproporçõesmoleculares

MORB refere-se a basaltos da cadeia meso-oceânica

MPR diagramas de razões de proporções moleculares

N Norte

NE nefel¡na

OL ou Ol olivina

P ou Plag. plagioclásio

OPX ou Opx ortopiroxên¡o

OR ortoclásio

PX ou Px piroxênio(s)

O ou Oz quartzo

Rl razão inicial 87sr/86s'

SAMA S.A. Mineracão de Amianto

TDM idade modelo Sm-Nd para a época de diferenciação do manto

UR refere-se a reservatório uniforme

Oeste

WO/DI composição molecular de wolastonita no diposídio

XLFRAC Programa de Stormer & Nicholls (1978) para cálculos de adição, subrração
e balanco de massa

SulS
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Capítulo I - lntrodução

1.1 - Apresentação do Tema e Objetivo do Estudo

O presente estudo teve infcio em abril de 1987, quando realizamos viagem de

reconhecimento à Serra de Cana Brava, nas adjacências da cidade de Minaçu,

Goiás, em companhia do Prof. Vicente A,V. Girardi, nosso orientador também du-

rante o mestrado, concluído em 1986, com quem trabalhávamos em equipe no estu-

do de diferentes associações de rochas máficas e ultramáficas desde 1983.

Por ocasião do mestrado havfamos mapeado a quadrfcula 1:5O.OOO de Cássia,

Minas Gerais, e nela realizado estudo de caráter abrangente sobre a estrat¡grafia,

geocronologia, petrografia e condições de metamorfismo das unidades ali aflorantes,

dando enfoque à petrologia das rochas anf ibolít¡cas do Grupo Araxá (Barbosa, 1955)
presentes na região. Conclufdo esse estudo procurávamos para tema de doutora-

mento um problema mais especffico onde pudéssemos aplicar com maior proprieda-

de as ferramentas de pesquisa com as quais nos familiarizamos no mestrado e,

ainda, aprofundar nosso conhecimento na temática específica de interesse da equipe

na qual nos inserfamos, ou seia, no estudo de rochas máficas e ultramáficas.

Desta forma, nos pareceu oportuna a sugestão do Prof. Girardi de estudarmos o

Complexo de Cana Brava, então o menos conhecido no tocante à sua evolução pe-

trológica e a suas relações com as rochas encaixantes dentre os três grandes com-

plexos máf icos-ultramáf icos que afloram na porção central do Estado de Goiás.

Contr¡buiu ainda para a escolha o fato de que os dois outros complexos de Barro

Alto e Niquelândia vinham sendo estudados há mais tempo, sendo já melhor conhe-

cidos pela equipe do Prof. Girardi, o que permit¡ria comparações e correlações. Além

disso, havia infra-estrutura para os trabalhos de campo na átea, dada a presença da

SAMA S/A Mineração de Amianto na cidade de Minaçu, que gent¡lmente nos ofere-

ceu apoio e informações geológicas preliminares.

Assim, nessa viagem de reconhecimento realizada durante a semana Santa de

1987, onde constatamos que, além dos motivos ¡á apresentados, existiam exposi-

ções de rochas suficientes para o tipo de estudo que queríamos desenvolver e que,

por motivos não tão fáceis de externar, porque mais subjetivos, tanto o problema

como a área de Cana Brava nos eram atraentes, definimos o tema e começamos os

trabalhos de campo.
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Estabelecemos como objetivü estudar a gênese e a evolução fgnea do Complexo

face à importåncia deste t¡po de r:studo para compreensão da evolução tectônica da

região central dos estados de Goiás e Tocantins, ou seja para a ârca central do Bra-

sil, Para tanto ser¡am realizadas análises químicas de rocha total para elementos

maiores e traços que pudessem ser integradas com as informações referentes ao

quimismo de fases minerais já anteriormente obtidas por Girardi & Kurat (1982).

Particular atenção seria dedicada ao detalhamento da geologia e petrografia do Com-

plexo e de suas rochas encaixantes.

Para tanto, sabfamos da importäncia de ter bem estabelecida a cartografia geo-

lógica de detalhe da região, que, a nosso ver, era precária. Contávamos com dois

mapas geológicos da área. Um de Nagao (1974l, geólogo da SAMA, que continha

informações restr¡tas ao Complexo e suas ad¡acências, na escala 1:50.OOO, realiza-

do quando das pesquisas de amianto fe¡tas pela SAMA e, portanto, com informaçõ-

es e detalhes compatíveis com o interesse da prospecção. Outro, relativo ao Projeto

Palmeirópolis (Leão Neto e Olivatti, 1983) da CPRM, abrangendo uma área equiva-

lente a 4,3 quadrÍculas 1:50.0O0, mapa este de integração das informações conti-

das no mapa de Nagao (1 974), nos mapas mineiros de áreas vizinhas levantados

pela Billiton Metais e pela Metago e nos dados coletados pela própria equipe da

CPRM,

Desta forma, ocupamo-nos em integrar as informações contidas nestas cartas, veri-

ficá-las e mapear com mais detalhe as unidades do Complexo e suas encaixantes.

Deste esforço resultou o mapa geológico da Fig.2 (encarte) que julgamos uma

importante contribuição deste trabalho.

Devido ao longo perÍodo envolvido na etapa de mapeamento, realizado em quatro

outras viagens ao campo em anos diferentes, aproveitando a estação seca na área e o

recesso d¡dát¡co de julho na USP, e às dificuldades para obtenção das análises químicas

e isotópicas, tivemos restrições em avançar de forma mais abrangente e com maior

profundidade nos problemas petrológ¡cos relativos à evolução do Complexo, em função

do tempo de que dispúnhamos para a conclusão deste trabalho.

No tocante à estrutura desta tese, ainda neste capítulo lrataremos da localiza-

ção da área, acessos e dos diferentes métodos e técn¡cas que empregãmos. No Ca-

pítulo 2, procuraremos sintetizar as informações sobre geologia e petrologia do

Complexo de Cana Brava e das unidades a ele adjacentes existentes na literatura.

No Capftulo 3, será apresentada a geologia local da área com ênfase para as infor-

mações presentes no mapa geológico confeccionado. Tralaremos da petrologia do



Complexo, onde sr,lrão discutidos os resultados originalmente pretendidos como ob-

jetivo deste traball'o no Capítulo 4. Finalmente, no Capítulo 5, procuraremos sinteti-

zar as informações obtidas e integrá-las às préexistentes, tanto quanto possível num

panorama geral congruente.

Após estas preliminares os demais itens serão tratados de forma impessoal. Foi

nossa intenção escrevê-los da forma mais objetiva e breve possível com o intuito de

não tornar a sua leitura demasiado cansativa.

1.2 - Localização da área e acessos

A área mapeada (Fig,1 e Fig.2 - encarte) localiza-se na porção central N do Es-

tado de Goiás, vizinha ao limite com o Estado de Tocantins e compreende aproxima-

damente 1.12O km2. Nela encontra-se a cidade de Minaçu, base para nossas

atividades de campo, que é alcançada a partir da rodovia Belém-Brasília (BR-153),

pela rodovia GO-241 , após cerca de 136 km parcialmente asfaltados. A rodovia GO-

241 encontra a rodovia Belém-Brasília na altura da cidade de Santa Terezinha, situa-

da cerca de 365 km ao N de Goiânia, capital do Estado.

No interior da área estudada, a infra-estrutura viária é precária, o que, juntamen-

te com as características de topografia e vegetação, dificulta o acesso interno às di-

ferentes porções da região.

A topografia local é dominada pela Serra de Cana Brava (foto 1), que se eleva a

até 830 m de altitude a partir dos terrenos arrasados à sua volta, com altitudes mé-

dias ao redor de 32O m.

Foto 1

Vista geral da

escarpa E da Serra

da Cana Brava a

partir da cidade de

Minaçu - GO.
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A Serra se estende por cer(ì¡lr de 40 km no sentido Nl Oo-1soE, sendo mais larga
na porção S, onde atinge cerca de I km de largura. Suas escarpas, a grosso modo,
lim¡tam a E e a W a zona de ocorrência das rochas máficas do complexo homônimo,
conforme podem ser observados nos perfis da fig, 2.

Enquanto nos terrenos arrasados que a contornam a vegetação é pouco densa,
constitufda por savanas e cerrados, ou por zonas desmatadas cruzadas por pasta-
gens e, raramente, por culturas de banana, café, milho, cana-de-açúcar ou soja, as

escarpas da serra e a porção central e N desta é recoberta por densa floresta com
características tropicais ou subtrop¡cais, o que torna particularmente diflcil o traba-
lho do mapeamento nessa área. Nela, a penetração foi feita via picadas, trilhas natu-
rais, cercas das divisas das fazendas e pela rede de drenagem.

1.3 - Metodologia

Além dos métodos usualmente empregados nos trabalhos preliminares do estu-
do, que envolveram as etapas relativas à consulta bibliográfica, interpretação foto-
geológica e trabalhos de campo, foram utilizadas outras técnicas para amostragem,
análises petrográficas, análises químicas e isotópicas, descritas a seguir.

1 .3.1 - Amostragem

Com objetivo de verificar a presença ou não de variações nos litotipos e/ou na
geoqulmica das diferentes unidades do Complexo, tanto lateral como vert¡calmente,
procurou-se, na medida do possível, em função das restrições de acesso e de aflora-
mentos adequados, realizar a amostragem s¡stemát¡ca da área, ao longo de secções
transversais à orientação principal de seus corpos, conforme se pode constatar na

disposição dos pontos de amostragem na fig.2. Nela, os pontos dispersos entre os
perfis correspondem a afloramentos com boas exposições, permit¡ndo a coleta de
amostras frescas principalmente nas rochas encaixantes do Complexo ou no seu en-
torno, onde a presença de extensos e irregulares depósitos de tálus impediam a
amostragem ao longo de secções contfnuas.

Durante esta etapa do trabalho percorreu-se área equivalente a 1.600 km2 no
interior dos l¡mites da f ig. 1 , objetivando lamiliarização com o contexto geológico re-

gional e, também, amostrar de forma adequada as rochas da Seqüência vulcano-se-
dimentar de Palmeirópolis (Ribeiro Filho & Teixeira, 1981, fig. 1 , 2 e 3) para

correlação com as rochas anfibolfticas adjacentes do Complexo e também presentes
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no seu interior. Como resultado, foram obtidas 388 amostras de rochas piìra estu-

dos rLm laboratório.

1.3.2 - Técnicas para Análise Petrográfica

Para estudo e descrição de 234 secções delgadas de rochas confeccionadas, fo-

ram ut¡lizados microscópios Zeiss modelo Standart NL e Leitz, modelo Ortholuzpol.

Para determinação da composição dos plagioclásicos foram utilizados os gráfi-

cos reproduzidos por Tröger (1956) relativos à extinção máxima na zona (O1O), ou a

relação angular entre X'e a clivagem (O1O) em secções perpendiculares à bissetriz

aguda desses minerais.

Nas análises modais realizadas contaram-se 1.00O ou 2.000 pontos por secção,

respectivamente, para as amostras com granulação fina ou média.

1.3.3 - Técnicas para Determinações Ouímicas

As composições químicas de elementos maiores e traços de rocha total foram

realizadas no laboratório de fluorescência de Raios X da Universidade de Modena e a

de Trieste, ltália. Das amostras, após moagem em moinhos de ágata e perda ao

fogo, foram confeccionadas pastilhas de pó por prensagem durante 3O segundos à

pressão de 60 bar, em invólucro contendo ácido bórico, que const¡tui a parte exter-

na e manipulável da pastilha, levada para análise em aparelho Phillips automático. O

método analítico utilizado foi o de Franzini & Leoni (1972]' e Leoni & Saita (1976). A

precisão e acurácia do método são mencionados nestas referências, porém, para os

elementos maiores, os erros analít¡cos são, em geral, para as concentrações em

questão, menores que 3olo, à exceção de PzOs e 8%1, NazO (= 5o/ol, TiOz F 5o/ol e

MnO (= 15o/ol, e, para os elementos traços, os limites de detecção foram sempre in-

feriores a 6 ppm.

As composições químicas dos ETR foram analisadas por espectometria de plas-

ma no laboratório da Geosol de Belo Horizonte. lnformações do Laboratório apresen-

tam para todo o espectro de elementos analisados limites de detecção sempre

inferiores a 50 ppb.

1 .3.4 - Datações Radiométricas

As datações radiométricas pelo método Rb-Sr foram realizadas no Centro de

Pesquisas Geocronológicas, CPGeo, da Universidade de São Paulo, Empregou-se o



método Rb-Sr. As concentrações desses elementos foram determinadas por fluores-
cência de Raios X, e as análises isõtópicas foram fe¡tas em espectrômetro de massa

Varian-MAT, t¡po TH-5,

A determinação Sm-Nd obtida foi realizada no laboratório Lajolla em San Diego -

USA pela técnica Mercedez Vergara.

Foram utilizadas as seguintes constantes e equações nos cálculos de isócronas

Rb-Sr e idades modelo Sm-Nd.

Métodos Rb/Sr

Constantes:

(86sr/88srlp¡norm = o,1 194

(87sr/86srlpr¡rordiar = 0,69898

t. = 1,42 x 1O-1 
lanos-1

(BABr)

Método Sm/Nd

Constantes:

(1a6t,ld/laatld)p/norm = o,7219 î. = 6,54 x 1o-12anos-1

(1 a3Nd/1 aaNdlcnuR-noje = 0.5 1 2638 (1 47sm/l44Nd)cHun-no¡e = o. 1 967

(143Nd/144Nd)ov-rroje = o.5131 14 (147Sm/144Nd)ov-no¡e = O.222

ldade Modelo: (onde ()x = valores medidos)

rDM = rl'. [ 
('"*%,*o), - ('"*%.*o),"-,"," 

ll
^ L' I lals/aaNo), - (rals/aa¡¡o)""_,'"," 

,J_]

Epsilon de Nd (truo):

Para um tempo genérico t, temos:

ll143l,l¿ / 144Ndl".o.rr"_, 
Itruo-,=l@¡"**-r].roa



(1a3l.toz 
l aaruo)c"r.-, 

= (1a3Ndz 
l ooNd)"*r.-"or. - (ta7t'loztoorua)""r.-"orr' "^'-1

Se t = O, o valor representa a razão inicial do s¡stema ao tempo de cristalização

da rocha.

Os erros experimentais foram est¡mados em função da precisão dos aparelhos e

da qualidade da análise realizada.

No cálculo de isócronas utilizaram-se os mélodos de Willianson (1 968) e Brooks

et al. 119921, respectivamente para Rb-sr e sm-Nd.
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Capítulo 2 - Geologin Regional e Trabalhos Anteriores

2.1 - lntrodução

Pretende-se, neste capítulo, apresentar uma síntese do estágio atual do conhe-
c¡mento sobre o contexto tectônico regional da geologia do Complexo de Cana Bra-
va e das unidades a ele adjacentes.

As informações geológicas aqui arroladas referem-se as existentes na literatura
para as unidades que afloram aproximadamente nos limites da f ig.l, em função de
estes serem os limites mais freqüentes para a área quando se trata da geologia da
região do Complexo.

As principais unidades geológicas em questão compreendem o Complexo de
Cana Brava, a Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis, os corpos graníticos
da Serra Dourada e da Serra da Mesa, e os Grupos Serra da Mesa, Araí e Paranoá.

2.2 - Contexto Tectônico

Segundo Hasui & Haralyi (1 986), as unidades acima referidas encontram-se lo-
calizadas no Bloco estrutural Porangatu (fig.4), nas vizinhanças de seu limite E, com
o Bloco Brasflia. Acreditam esses autores que tais unidades tectônicas estar¡am já

configuradas e cratonizadas no final do arqueano e que o Bloco Porangatu cavalgaria
o Bloco Araguacema do lado ocidental.e, do lado oriental, o cavalgamento se dá so-
bre o Bloco Brasília. lnterpretam os Ìrês grandes complexos esrratiformes da região
central de Goiás, como porções crustais inferiores expostas. Propõem que tais ca-
valgamentos se originaram por obducção e delaminação da crosta, com separação
da película litosférica da película astenosférica e sugerem o seguinte quadro evoluti-
vo regional: durante o arqueano teria ocorrido a configuração e desenvolv¡mento dos
conjuntos litológicos referidos; possivelmente no proterozóico inferior teriam sido ini-
ciados processos de cisalhamento dúcteis de alto ângulo que geraram lineamentos
com direções NW a NNW e NE a NNE como reação externa da massa continental
então existente a rotações do conjunto. O proterozóico médio iniciaria com a intru-
são de granitos variados e, a partir da segunda metade deste período sobreviriam
processo de distenção, embaciamento e cerragens, com dobramento e metamorf¡s-
mo das seqüências supracrustais que se constituíram. Estes últimos eventos respon-
deriam pelos ciclos Uruaçuano e Brasiliano (Hasui & Almeida, 1970),
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Haralyi ( 1 986).
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Desta forma, os terrenos uruaçuanos e brasilianos estariam relacionad,l¡s a fenô-
menos de reativação e regeneração durante o proterozóico médio e superior, repre-
sentando essencialmente processos ensiálicos não compatíveis com modelos
baseados na abertura e fechamento de oceanos, conforme sugerido por Danni ef a/.
(19821.

Neste esquema, colocam seqúênc¡as análogas à de Palmeirópolis, juntamente
com as seqüênc¡as supracrustais de tipo da Serra da Mesa e Araxá, dentro do ar-
queano e af¡rmam que seu íntimo relacionamento com unidades mais antigas é o re-

sultado do cisalhamento dúctil imposto pela obducção dos blocos, considerada
tardi-arqueana.

Embora não sejam significativas as discrepåncias encontradas na literatura em
relação à compartimentação tectônica proposta por Hasui e Haralyi (1 986) para os
terrenos de Goiás, diferenças relevantes aparecem quando outros autores tratam da
cronologia dos eventos que a determinaram e dos processos geológicos responsá-
veis pela formação das unidades ali presentes, conforme veremos a seguir.

2.3 - A Seqüência Vulcano-Sed¡mentar de Palmeirópolis

Segundo Araújo (1986), o primeiro trabalho s¡stemático abrangendo a região
hoje definida como área de seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis foi o pro-

jeto Brasília (Barbosa et al. 1969!,, que descreveu suas rochas como um conjunto de
xistos e quartzitos freqüentemente cortados por rochas básicas, e as incluiu no Gru-
po Araxá (Barbosa, 1955).

Ribeiro Filho & Teixeira (1986) definiram uma tlnica seqüência vulcano-sed imen-
tar a W dos Complexos de Niquelândia e Cana Brava, respectivamente nas regiões
de lndaianópolis e Palmeirópolis.

A área a W do Complexo de Cana Brava foi dividida neste trabalho em dois con-
juntos l¡tológicos. O inferior, com predominância de anf¡bolitos finos, intercalações
de gnaisses, quartzitos e granad a- muscov¡ta-biot¡ta-xistos alternados com anfibólio-
xistos, feldspáticos ou não, rochas cálc io-s¡l¡catadas, metacherts e quartzitos. Próxi-
mo a Palmeirópolis, esses autores demarcaram o corpo granítico do Morro Solto,
com caráter intrusivo pré-tectônico, além de intrusões menores, principalmente na

forma de diques de composição bás ica-u ltrabás ica. O superior com composições es-
sencialmente metapelíticas.
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Na região de lndaianópolis, mais ao sul, a W de Niquerliìndia, reconheceram a

mesma seqüência inferior. Em função d¡sto adm¡tiram que as áreas de Palmeirópolis

e lndaianópol¡s ser¡am porções desmembradas de uma única seqüência vulcano-sedi-

mentar: a de Palmeirópolis.

Em trabalhos poster¡ores esta denominação foi restring¡da apenas para o seg-

mento N, a W de Cana Brava, devido ao fato de Danni e Leonardos (1978) já terem
anter¡ormente denominado a unidade vulcano-sedimentar situada ao sul, a W de Ni-

quelândia, de Seqüência vulcano-sedimentar de lndaianópolis.

Figueiredo et al. 11981) detalham a estratigrafia da área, subdividindo-a em rer-
mos litoestratigráf icos em três subunidades, descr¡tas a seguir:

a) subunidade anfibolítica - conjunto de maior expressão, constitufdo essencial-

mente de anfibolitos que, no contato com o pacote ácido-intermediário supe-

rior se tornam heterogêneos, de aspecto gnáissico, com bandas cent¡métricas

de biotita e níveis de quartzo e/ou carbonato. Descrevem também intercala-

ções locais de metatufos ácidos, quartzitos puros e bandados, contendo le¡tos

e/ou lâminas de magnetita e hematita. Observam estruturas e texturas primá-

rias, como pillow-lavas, texturas subofíticas, esferulíticas, variolíticas ou porfi-

ríticas, bombas vulcånicas, estruturas de fluxo e zoneamento em c[¡sta¡s de

plagioclásio;

b) subunidade xislosa - predominam plagioc lásio-biotita-quartzo-x ¡stos, metatu-

fos com plagioclásio e metatufos ricos em feldspatos potáss¡cos com interca-

lações métricas, lenticulares de anfibolitos e, quartzitos puros (metacherts) e

ferruginosos. É comum a textura g ranolep idoblást¡ca e também a presença de

granada, cianita e estaurolita. como minerais acessórios. Nas porções médias

e inferiores do pacote aparecem rochas tufácias grosseiras de composição

ácida a intermediária, com matriz fina, composta por quartzo, biotita, plagio-

clásio e muscovita, que englobam fragmentos angulosos irregulares de quart-

zo e cr¡stais porf iroblásticos de granada rósea. Junto a estes níveis basais,

descrevem mineralizações de Cu, Pb e Zn. Observam, ainda dentro deste pa-

cote, horizontes enriquecidos em granada, estaurolita, sillimanita e cianita,
que consideram como produlos de sedimentações pelíticas intercaladas às

manifestações vulcânicas. lnterpretam as intercalações de níveis anfibolíticos
existentes como horizontes preservados do acamamento original. Descrevem

como principal evidência da natureza predominantemenre vulcânica desse

conjunto xistoso, o nítido zoneamento do feldspato, da base para o topo da
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pilha, gradando respectivamente do plagioclásio para o microclfnio. Notam

também, nas rochas de aspecto tufáceo, a presença de núcleos submilimétri-

cos de quartzo azulado, tidos, por certos autores, segundo eles, como de orf-

gem vulcânica e, finalmente, ressaltam que os agregados arredondados
quartzo-feldspáÎ¡cos presentes nessas rochas podem representar textura porfi-

rftica primária;

c) Gran¡to do Morro Solto - descrevem-no como const¡tuído essencialmente por

plagioclásio, K-feldspato e quartzo, tendo como acessórios hornblenda sódica,

biotita, epídoto e muscovita. É fol¡ado nas bordas. indicando or¡gem pré-tectô-

nica.

Ainda neste trabalho, Figueiredo et al. (1981) atribuem três fases de deforma-

ção à unidade e consideram o metamorfismo como tendo atingido o fácies anfibolito
médio e alto e, com base no tipo das mineralizações existentes, indicam idade ar-

queana superior para suas rochas. Sugerem que outros estudos sejam feitos para

melhor compreensão do tipo de ambiente geotectônico no qual se formou.

Leão Neto e Olivatti (1983) publicam o mapa relativo à etapa preliminar do Pro-

jeto Palmeirópolis, discriminando no empilhamento litoest rat¡g ráf ¡co da Seqüência

cinco subunidades principais, além dos granitos intrusivos como o do Morro Solto. A
subdivisão por eles apresentada foi por nós adotada para as adjacências do Comple-

xo de Cana Brava, conforme descrito no próx¡mo capítulo.

Ouanto à idade, posicionam a Seqüência no proterozóico inferior. Consideram o

Complexo de Cana Brava mais ant¡go que ela, e o Grupo Serra da Mesa mais recen-

te conforme o posicionamento proposto por Mar¡ni et al. 11977t,.

Marques e Marques (1985) adotam a estatigraf¡a proposta por Figueiredo ef a/.

(1981) e desenvolvem estudos microestrut u ra is e petroquímicos.

Com base nestes estudos diferenciam as fases de deformação para a Seqüência
que a ela imprimiram 3 foliações.

Dos estudos petroqufmicos, concluem que as amostras estudadas se colocam

no campo toleft¡co do diagrama de Kuno (1 968), dentro da subsérie hiperstênica ou

calcioalcalina, que as rochas básicas são excepcionalmente ricas em NazO e AlzOg,

o que indicaria origem em fundo marinho, que as teria submetido a processos de es-

pilitizacão, e que o comportamento dos elementos menores, quando locados nos

diagramas discr¡minantes para ambientes tectôn¡cos, se s¡tuam no campo dos basal-

tos oceânicos toleíticos (OTB) de Floyd e Winchester (1975),
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tluanto à evolução geotectôn¡ca da seqüência, frisam que sua compreensão ain-
da er;barra na escassez de dados petrogenét¡cos e geogronológicos e fazern referên-
cia a Radaelli (1982) e a Danni & Leonardos (1978 e 1980) que a interpretaram,
respectivamente, como um greenstone belt tañio, desenvolvido em ambiente do
tipo arco de ilha e, como cinturão vulcano-sedimentar, do tipo "faixa móvel", ensi-
mático, primitivo, datando do início do proterozóico, que teria sofrido compressão e

metamorfismo, antes do início de nova abertura e deposição de outra seqüência vul-
cano sedimentar de caráter geossinclinal, de eugeossinclínio a miogeossinclínio, rela-
tivos aos Grupos Serra da Mesa e Araí. Finalmente, admitem-lhe idade arqueana ou
proterozóica inferior.

Araújo (1986), baseado em grande número de análises qufmicas de elementos
maiores, menores e de ETR, conclui que:

a) os anf¡bolitos da área tem caráter toleítico e foram extravasados em ambiente
de fundo oceânico, análogo aos encontrados atualmente em dorsais meso-
oceânicas, em zona de divergência de placas litosféricas;

bl o padrão das terras raras destes anfibolitos não se assemelha aos encontra-
dos para a grande maioria dos basaltos das dorsais mesooceânicas, caracteri-
zados por padrões semelhantes aos condritos e menor conteúdo das terras
raras leves em relação às pesadas, o que poderia ser explicado, caso tenham
se originado a partir de um lfquido formado em porções da litosfera sujeitos a

pequenos graus de fusão parcial, provavelmente em profundidades muito ele-

vadas conforme, segundo eles, modelos de vários autores encontrados na l¡te-
ratura.

2.4 - O Complexo Máfico-Ultramáfico de Cana Brava

O complexo de Cana Brava apresenta-se como um corpo alongado com cerca
de 4O km de comprimento, de orientação geral NlOo-2OoE, tendo largura máxima na
porção sul, de aproximadamente 14 km de espessura, onde se encontra estratigráfi-
camente melhor representado. Possui mergulhos entre 3Oo e 5Oo para NW e é cons-
titufdo segundo Girardi & Kurat (1982), por metagabros, metagabronor¡tos,
metanoritos, anfibolitos, metapiroxên¡tos e serpent¡ntitos (metâper¡dot¡tos) sendo as

rochas máf icas dominantes em relação às ultramáf icas. Apresenta em sua borda E

um corpo satélite de forma ovalada, de 5 por 3 km, alongada de forma semi-paralela
ao maciço principal, que sustenta o relevo da localmente denominada Serra da Bota,
Este corpo, const¡tuído por metagabros e metagabronoriios, em alguns locais porta-
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dores de olivina coronftica, encontra-se encaixado em roch¿ls mapeadas como per-

tencentes ao Grupo Serra da Mesa por Marini et al. l'19771.

Em relação a sua gênese, Marini (op. cit.) sugere que seja classificado como um
maciço do tipo Alpino enquanto Danni et al. 11982l, o inclui em uma faixa móvel gra-

nulftica do proterozóico inferior que se estenderia do N de Goiás até o W de Minas
Gerais. Esta faixa, segundo Almeida (1979) demarcaria, no sul de Minas Gerais e no
Cent¡o de Goiás os limites ocidentais de um antigo craton arqueano (Craton do Para-

mirim) que conteria o Craton do São Francisco individualizado posteriormente em
tempos brasilianos. Para Girardi & Kurat (1982), o Complexo corresponde a um cor-
po magmático intrusivo diferenciado, submetido a mais de um evento de recristaliza-

ção, que foi soerguido por falhamentos em bloco. Tal hipótese é corroborada pelo

trabalho de Fugi (1989) que conclui com base no padrão dos ETR das rochas do
complexo, que este parece ter sido formado em uma câmara magmática por cristali-
zação fracionada de um magma basáltico original enriquecido em terras raras leves.
Ouanto à geocronologia, Fugi (1989) apresenta a idade isocrônica Sm-Nd de 1970 +

69 m.a. para o Complexo, e de 1088 + 18 m.a. para o corpo satélite da serra da
Bota. Considera que esta idade para o complexo é coerente com a isócrona K-Ar de
1925 x 110 m.a. obtida por Girardi et al. (19781, e a interpreta como a idade de

cristalização de suas rochas. Adm¡te que as idades K-Ar e Rb-Sr (Matsui ef a/.,
197ù e Girardi ef al., op. cit,l mais recentes se devam a efeitos de rejuvenescimen-
tos posteriores ao ciclo tectonotermal Transamazônico, ao qual o Complexo estaria
relacionado.

2.4.1 - Lim¡tes e relações de Contato

Pelas informações disponfveis não se encontram bem estabeleòidas as relações
de contato do complexo de Cana Brava, com as rochas da Seqüência vulcano-sedi-
mentar de Palmeirópolis (Ribeiro Filho & Teixeira, 1981) a W, nem com os anf iboli-
tos cisalhados encontrados a E.

Anteriormente å definição da Seqüência de Palmeirópolis as rochas da borda W
eram atribuídas ao Grupo Serra da Mesa (Marini et al., 1977\. Neste trabalho, os au-
tores afirmam que ainda não são bem conhecidas as relações de contato entre os
xistos, gnaisses e cálc io-s ilicatadas a ele adjacentes a W. No trabalho de Ribeiro Fi-

lho e Teixeira (1986), embora não discutido no texto, em um dos perfis apresenta-
dos, o contato com o complexo de Cana Brava é desenhado como normal, Em

outros trabalhos como os de Leão Neto ef a/. (1986), Figueiredo et al (1981), e de

Drago (1982), o contato é deser-rhado como tectônico por falhamentos de empurrão.
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Em relação à borda E, todos os autores anteriormente citados concordam em

que o contato se dá por falhamenlo inverso. É. discrepante porém a posição estrati-

gráfica dos anbibolitos cisalhados que ali se s¡tuam, adiacentes aos serpent¡nitos,

que certamente fazem parte do complexo. Enquanto Matsui ef al. (1976l,, Girardi ef

al, 119781, Girardi & Kurat (1982) e Fugi ef a/. (1989), a eles se referem como inte-

grantes do Complexo, nos trabalhos de Marques e Marques (1 985) e de Leão Neto

et al. 11996l,, nos mapas apresentados, a Seqüência de Palmeirópolis aparece envol-

vendo todo o complexo, o gue nos leva a supor que nela incluem os anfibolitos da

borda Leste.

Cabe observar também que os xistos e gnaisses que sucedem estes anfibolitos,

mais a Leste, no le¡to do Rio Maranhão, que segundo Girardi & Kurat (op. cit.) são rela-

cionados ao Grupo Serra da Mesa por Mar¡n¡ ef al. (19771, se encontram, nos trabalhos

de Ribeiro Filho & Teixeira (1981), Leão Neto & Olivatti (19831 e de lnhaes el a/'

(1 986), relacionados ao Complexo Basal, ao Conjunto Cataclástico do Rio Mara-

nhão, e ao Maciço Goiano, respect iva mente.

2.4.2 - Petrografia, Petrologia e Eventos de Recristal¡zação

Texturas cumuláticas nos piroxenitos e alternância rítmica local entre piroxeni-

tos e serpentinitos descritos por Girardi & Kurat (1982) são por eles apontados

como evidência de processos de diferenciação gravitacional durante a formação das

rochas do Complexo, enquanto texturas granoblásticas e lamelas de exolução pre-

sentes nos piroxênios seriam indfcios de reequilíbrios sub-sólidos em condições de

f acies granulito,

Segundo esses autores, este evento pode ter sido causado tanto por metamor-

fismo de facies granulito, como pelo lento resfriamento pós-magmático do comple-

xo.

Com base em dados geotermomélricos e geobarométr¡cos, situam as tempera-

turas do primeiro reequilíbrio subsólidus entre 850 e 96OoC, e da cristalização mag-

mática em 1 .1OOoC, para pressões equivalentes entre 5 a I Kbar para os dois

casos. Em função destes valores acred¡tam que a segunda hipótese anteriormente

mencionada é mais provável, uma vez que, para as pressões obtidas, indicativas de

profundidade rasas, seriam necessários gradientes geotermais muito elevados, iguais

ou superiores a 4Oo C/km, para gerarem condições de fácies granulito em uma cros-

Îa assim delgada, o que consideram pouco provável.

i
;l
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Observam que a este evento se seguiu outro em condições de fácies anfibolito,
responsável pela conversão parcial de clinopiroxênios em hornblendas e recristaliza-

ção localizada de þabros em anfibolitos.

Por fim, descrevem um evento metamórfico de baixa T que afetou energicamen-
te a suite ultramáfica, na borda E, adjacente ao falhamento que o posiciona em con-
tato com as encaixantes, formando serpentinitos, talco-xistos e roding¡tos.

Em relação à petroquímica, destacam que as razões FelMg tanto para rochas,

como para as fases m¡nera¡s correspond entes, são continuamente crescentes da

borda E, em direção a borda W do Complexo, ou seja, da sua porção ultramáfica
para a máfica, o que seria indicativo de cristalização fracionada do magma original,
que teria como característ¡cas princ¡pais, caráter toleÍtico enriquecido em olivina e

pobre em álcalis.

2.5 - O Grupo Serra da Mesa

O Grupo Serra da Mesa foi definido por Marini et al, 11977l, para designar os
metassedimentos proterozóicos da faixa uruaçuana da porção central de Goiás que

orig¡nalmente foram mapeadas por Barbosa et al. 11960) como pertencentes ao Gru-
po Araxá. Para desvincularem as rochas desta região do Grupo Araxá, argumentam
que enquanto dados radiomélricos indicam que o Araxá, "stticto sensu", apresenta-
ria idades de aproximadamente l.lOO m.a., conforme Almeida ef a/. (1976), dados
preliminares indicariam para a região em foco, idade de aproximadamente 2.OO0

m,a. (segundo Cordani & Hasui, in Schobbenhaus et al., 1975); que o grau meta-
mórfico das rochas aí presentes é algo mais elevado que os atribufdos ao Araxá, e
que estudos anteriores já inclufam marcantes diferenças no conteúdo l¡tológico e nas

caracterísiticas tectônicas do pacote metassedimentar aflorante na região do Triân-
gulo Mineiro em relação aos metassedimentos aflorantes na região da Serra da

Mesa.

Posteriormente com a definição da Seqüência vulcano-sed imentar de Palmeiró-
polis foi restringida a área de distribuição dos litotipos do Grupo Serra da Mesa na

região.

Marini ef al. (19771 definem também a Formação Cachoeira das Éguas, para de-

signar uma camada de paragnaisses e xistos que circunscreve o granito Serra da

Mesa. Em outro trabalho, Mar¡ni et al. \1978, in Marini ef al., 19841 elevaram ao

sfafus de Formação uma unidade xistosa do centro E de Goiás, situada em posicão
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estratigráfica entre as rochas g ra nito-gnáiss icas do embasamento e o Grupo Araí
(Barbosa et al., 1969l,, que denominaram de Formação Ticunzal. Nesse trabalho co-
mentam que nela se encontram encaixados os granitos Serra do Encosto, Serra Dou-
rada, Serra da Mesa e Serra Branca, localizados nas proximidades do complexo de
Cana Brava. Observam também que essas rochas provavelmente se correlacionam
com os gnaisses, quartzitos e xistos expostos na Cachoeira das Éguas no Rio To-
cantins (neste local ainda denominado de Rio Maranhão), na porção SE da Serra da

Mesa, porém não fazem qualquer referência å Formação Cachoeira das Éguas, ante-
riormente definida, e com seção tipo neste local.

Na figura 5, onde se encontra a distr¡bu¡ção da Formação Ticunzal e dos grani-

tos estanlferos de Goiás, Marini ef al. (19841 não assinalam a presença de qualquer
das duas formações em questão entre os corpos granft¡cos próximos ao Complexo
de Cana Brava e os Grupos Serra da Mesa e Araf nos qua¡s aparecem encaixados,
mencionando apenas que estes granitos se encontram c¡rcunscritos pelos metasse-
dimentos dos Grupos Serra da Mesa e Araí.

GRANrros oa pnoví¡¿cn rsraruúren¡ ESfRÂTIGRÀFIA
MUA -Form, U.uoco¡o . Areodo
PeBP-Grupo Bombuí
PePc -Grupo Poroñoci
PeAr -Gropo Aroi
P€S -Grupo Sarro do Meso
+++ -Gronitos Estoníferos
P€l -Formoçõo'ficúntol
P€P l.Seqüôncios lndro¡ciDols { I )

e Polmeiro'Þol;s l2l
PeG¡ -Mociços qro'luílicos- o)-Co.

ño Brovo;bl-Niauetôndrc
PeGG-Coñpl. gronitico-9ñ&sico

I - Serro do Enaosto

lJ - Serro Dou.odo

¡¡¡ - Serro do M€so

E_ Serro Bronco

Y - Cor Floróñcio

gll. Serro oo Mocombo

8- Scrro do Pedro Bro^co

X - Mongobei¡o

! - Fo:endo Coldos

lßll- Suo'rri

U - Chopodo óe S. Roque XII. Sotedode

gI - Serro ooE Mendes XE- Tere!inho

Fig.5 - Mapa de localização dos granitos estaníferos de Goiés segundo MaÀní et al.
(1984). Notar a ausência da Formacão Cachoeira das Ëguas (Marini e¿ al.,19771
nos limites dos corpos graníticos áas Serras do Encosio, Dourada, Da mesa e
Branca.
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,Em trabalho mais recente, Marini et a/. (1 985 ) af ¡rmam que todos crs granitos

estanfferos da provfncia central de Goiás, que incluem os granitos aqui tnenciona-

dos, são intrusivos na formação Ticunzal. Desta forma, fica diffcil saber se esses au-

tores mantêm ou abandonaram a Formação Cachoeira das Éguas, se incluiram suas

rochas na Formação Ticunzal, ou se não mais identificam unidade ind ivid ualizável

entre as rochas do embasamento e os Grupos Serra da Mesa e Araí nas adjacências

dos corpos graníticos das Serras do Encosto, Dourada, da Mesa e Branca, na região

de Cana Brava.

2.5.1 - Os Granitos Serra Dourada e Serra da Mesa

Conforme já descrito no ltem anterior. Marin¡ ef a/. (1 985 ) incluem estes grani-

tos na subprovfncia oriental da provÍncia de gran¡tos e pegmatitos estaníferos de

Goiás (f ig. 5). Descrevem-nos como b¡otira granitos grossos, foliados, comumente

com fenocristais de feldspalo potássico, contendo geralmente quartzo azulado em

grãos arredondados, cass¡terita disseminada e xenólitos de xistos grafitosos em

suas bordas. Constituem corpos ovalados, variando de alguns quilômetros a poucas

dezenas de quilômetros de diâmentro, em altos estruturais ou topográficos sendo,

segundo esses autores, intrusivos nos gnaisses e xistos grafitosos da Formação Ti-

cunzal e nas rochas do Complexo gran ito-g ná issico, apresentando diapirismo subse-

qüente em várias épocas. Referem-se a seus padrões estruturais como estando

ocupando o núcleo de domos ou braq uia nticlinais e, em relação a seus movimentos

ascensionais, observam que tenham arqueado os Grupos Serra da Mesa e Araí, e

mesmo o Grupo Bambuí (na área correspondente ao Grupo Paranoá, segundo Darde-

ne, 1978 e 1979), embora não ha.ia evidências de que seus metassedimentos te-

nham sido afetados pelas intrusões originais. Admitem-lhes idades do proterozóico

inferior, ressaltando que os dados radiométricos existentes (Rb-Sr entre 1660 e

1800 m.a., in Reis Neto, 1981) devem ser tratados com reserva face às elevadas Rl

encontradas.

Outros autores (Andrade, 1978; Andrade & Danni, 1978; Montalvão & Bezerra,

1981; Macambira, 1983 e Reis Neto, 19831 discordam do posicionamento estrati-
gráfico destes corpos conforme proposto por Marini et al. (op. cit.l, ou se.ia com ida-

des pré-Araxá, e os descrevem como intrusivos nas seqüências do proterozóico

médio, representadas pelos Grupos Serra da Mesa e Araí.



21

2.6-OGrupoAraf

Na área de interesse, o Grupo Araí distribui-se pouco além do limite E da região.

Barbosa ef a/. (1969) e Dyer (1970) descrevem-no como distinto do Araxá, enquan-

to Schobbenhaus Filho et al, 11975]' consideraram-no como uma facies marginal do

geossinclfneo Araxá. posição também assumida por Fuck & Marini (1979) que colo-

caram os Grupos Araf, Natividade (Moore, 1963) e Canastra (Almeida, 1967), como

homotaxiais ao Araxá, e portanto mais ou menos síncronos.

Vários autores (Costa ef al., 1976; Bruni & Schobbenhaus Filho, 1976; e Fuck

& Marini, 1979; in Marini ef al., 19841 sugerem que sua deposição se deu possivel-

mente entre 1800 e 1200 m.a. atrás, tendo seu metamorfismo e deformação ocorri-

do provavelmente no final do proterozóico médio, com base em escassas datações

geocronológicas de Hasui & Almeida (1970) e de Almeida et al. |.1976l,.

Na região próxima ao Complexo de Cana Brava o Grupo Araí encontra-se repre-

sentado por rochas pertencentes ås suas formações Arraias (basal) e Trafras, segun-

do Schobbenhaus ef al, (1984l.. Estas formações comprendem as seguintes

seqüências de rochas: quartzitos com intercalações de metassiltitos e filitos, níveis

descontÍnuos de metaconglomerados intraformacionais e,vulcan¡tos basált¡co-ande-

slticos próx¡mos à base, totalizando espessura aparente de aproximadamente 1 .1O0

m (Fm. Arraias); metassiltitos e filitos, calcifilitos e intercalações subordinadas de

calcários e quartzitos, com espessura toral aparente também de 1 .1OO m (Fm. TraÊ

ras).

Segundo Mar¡n¡ ef al. (19761 e Fuck & Marini (1978 e 1979), o Grupo Araí, na

região da Serra Branca próximo a cidade de Minaçu, tem composição menos areno-

sa e, predominantemente pelítico-carbonática, sendo também mais deformado e de

grau metamórfico maior, correspondente a zona da granadã do facies xisto verde,

enquanto nas demais regiões se encontra melamorfizado nas condições inferiores

deste fácies.

2.7-OGrupoParanoá

Segundo Marini et al. 119841 os sedimentos detiíticos da Formação Paranoá fo-

ram incorporados ao Grupo Bambuí por Braun (1968), Barbosa et al. 11969) e por

Costa & Angeiras (197O, 1971), porém, face à separação entre as unidades detríti-

cas inferiore! e as unidades argilo-carbonatadas superiores descritas nos trabalhos

de Branco & Costa {1961), Oliveìra (1967) e Scholl (1972 e 19731 in Marini et al
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(19841. e de Dardenne (1978 e 1979) que propôs a volta a definição original, consi_
deraram que o Grupo Paranoá deva ser assinr individualizado como unidade estrati-
gráfica situada entre os Grupos Bambuf e Araí.

Datações radiométricas apresentadas por Almeida & Hasui (1969) e Hasui & Al-
meida (197O), indicam que suas rochas foram metamorf¡sadas por volta de 6O0
m,a. atrás. Dardenne et al. lin Mar¡ni ef al., op. cr'f.l, com base no estudo de seus
estromarólitos, atr¡buem-lhe idades relativas ao perfodo de sua sedimentação entre
135O e 9OO m.a.. Desta forma. Marini ef al. 11984l. consideram como provável que
sua sedimentação tenha ocorrido entre 12OO e 9OO m,a. enquanto a sedimentação
Bambul seria relativa ao período entre 9OO e 600 m.a. .

Na região de Cana Brava, encontra-se representado principalmente pelas facies
carbonatadas da Formação Minaçu, definida por Marini & Fuck (1981), como uma
sucessão de quartzitos com intercalações de conglomerados e r¡tmitos, filitos calcÊ
feros rftmicos com mármores, ritmitos de filitos grafitosos e quartzitos, novamente
filitos calcíferos com mármores, quartzitos feldspát¡cos seguidos por ritmitos filito-
sos localmente encimados por paraconglomerados e, f¡nalmente, ritmitos grafitósos
calcít¡cos com seixos ou lentes métricas de mármores próximos ao topo.

Quanto ao metamorfismo, Marini et al. l198ïl consideram que este atingiu a
zona da biotita do fácies xisto-verde.

2.8 - Comentários Gerais

As informações aqui compiladas revelam o ainda escasso e incompleto conheci-
mento da geologia da região, dos limites, da d¡str¡buição, das relações de contato,
da geocrologia, da geoqufmica, e da seqüência de eventos geológicos que sofreram
as unidades aflorantes na região do Complexo de Cana Brava.

Tais incertezas encontram-se refletidas por diferentes propostas para a estrati-
grafia da área, onde aparecem desde as idéias de Hasui & Haralyi (1986) de que as
principais unidades ali presentes são arqueanas, até questões mais localizadas como
a das relações das Formações Cachoeira das Éguas e Ticunzal com os granitos esta-
níferos, do tipo da Serra da Mesa, e com o Grupo Serra da Mesa; além do posiciona-
menlo diverso destes granitos, ora interpretados como posteriores, ora como
anteriores à constituição do Grupo Serra da Mesa,

As mesmas incertezas referem-se ao posicionamento no proterozóico inferior ou
no arqueano do Complexo máf ico-ultramáf ico de Cana Brava, das condições crustais
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e tectônicas nas quais se fornìou, das suas relações de contato com a Seqüência
vulcano-sed imentar de Palmeiró1:olis e da distribuição areal desta Seqüência.

Os dados e informações apresentados e discutidos nos capítulos posteriores
contribuem para a melhor compreensão destas últimas questões.
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CAPíTULO iI - GEOLOGIA LOCAL

3.1 - As Unidades Mapeadas e sua Distribuição

No mapa geológico do complexo máf ico-ultramáf ico de Cana Brava, GO (fig'2',

encarte), elaborado durante o desenvolvimento deste trabalho, pode-se observar a

distribu¡ção das unidades litológicas presentes, bem como as principais feições es-

truturais da área.

Foi objetivo deste estudo, essencialmente, o mapeamento das diferentes unida-

des fgneas plutônicas de composição máf ica-ultramáf ica integrantes do complexo ou

a ele adiacentes como o corpo relativo ao Gabro.da Serra da Bota.

Cuidadosa atenção foi também dedicada ao reconhecimento e cartografia das

unidades da Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis, próxima aos limites do

complexo. A separação em subunidades adotada para a SeqÜência corresponde à

definida por Leão Neto & Olivatti (1983), no quadro 1 da Etapa Preliminar do Proieto

Palmeirópolis, uma vez que, com pequenas incertezas ou mesmo diferenças de ¡nter-

pretação, a subdivisão por eles proposta era na maioria das vezes de fácil reconheci-

mento no campo e em fotografias aéreas. Desta fofma, são bastante semelhantes

às informações compiladas no Mapa do Projeto Palmeirópolis e as aqui apresentadas

para estas unidades, nas vizinhanças de Cana Brava.

Em parte, a importância dada aos litot¡pos da Seqüência de Palmeirópolis rela-

cionava-se à preocupação em , posteriormenle, separar como pertencentes ao com-

plexo, ou como integrante da SeqÜência, os anfibolitos cisalhados da Borda E de

Cana Brava colocados até então ora em uma ora em outra unidade, como anter¡or-

mente apontado. Além disto, visava-se também a correlacionar os corpos lenticula-

res de anfibolitos presentes no interior do Complexo e os xenólitos de anfibolitos,

quartzitos e xistos encontrados na porção S de seu limite W, com os litotipos de

Palmeirópolis.

Foi devido a este interesse que foram também amostrados, de forma repre-

sentativa, os anfibolitos de Palmeirópolis em regiões sabidamente integrantes da se-

qüência e, tanto quanto possível em afloramentos pouco alterados. Em grande parte

este objetivo foi atingido, dada a cooperação dos geólogos da CPRM que nos acom-

panharam nos trabalhos de amostragem nas áreas situadas mais ao N, em relação

ao Complexo, onde eram por eles melhor conhecidos afloramentos extensos dos
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metabasitos. Na fig. 3, delimitada na f ig.1 , encontram-se localizadas estas amostras

coletadas em afloramentos e em furos de sondagem da CPRM.

Assim não serão apresenlados neste trabalho, além das informações presentes

no mapa da Fig.2, outras descrições e estudos relativos aos demais litot¡pos de Pal-

meirópolis que não os anfibolitos de suas d¡ferentes subunidades, conforme descri-

tos na legenda do mapa. Da mesma forma, não serão estudadas as rochas

atr¡bufdas ao Complexo Basal Goiano (Hasui & Almeida, 197O), aos Grupos Serra da

Mesa e Paranoá, com ocorrência restr¡ta à porção E da tig,2' e os sedimentos terciá-

rios marginais à atual rede de drenagem'

Cabe apontar ainda que para efeito de confecção do Mapa da figura 2, toram

abstrafdas as rochas sedimentares e as coberturas regolíticas do terc iário-quaterná-

r¡o, mais ou menos irregulares que, localmente, recobrem de modo indiscriminado as

demais rochas. Também não foram considerados os depósitos de talus situados na

base das escarpas da Serra de Cana Brava'

Ouanto aos pontos locados no mapa, ali se encontram tão Somente as amostras

coletadas e ordenadamente classificadas para estudos petrográficos e/ou geoquimi-

cos, Nele não aparecem os dema¡s afloramentos visitados e secções de reconheci-

mento levantadas, que em alguns casos extrapolaram em muito os limites da fig.2'

Na legenda do mapa, procurou-se empilhar as unidades litológicas estratigrafica-

mente, posicionando-as do ponto de v¡sta cronológico, segundo os dados presentes

na literatura, as relações de campo observadas e as inferências feitas a part¡r das in-

formações petrológicas e geoquímicas obtidas.

os termos Grupo, Seqüênc¡a vulcano-sedimentar e complexo foram ulilizados

conforme apresentados e consagrados na literatura para as unidades da região.

As descrições litológicas das rochas de intefesse direto deste trabalho encon-

tram-se no próximo capltulo. Desejamos, no entanto, adiantar aqUi certas caracterís-

t¡cas dos corpos existentes na fig.2, que nos parecem importantes ou que nele não

são passíveis de representação em função da escala adotada.

As rochas mapeadas como pertencentes ao complexo Basal Goiano apresen-

tam-se, no geral, intensamente cisalhadas. Devido a este fato, a equipe do projeto

Palmeirópolis (Leão Neto & Olivatti, 1983) as englobou, juntamente com os xistos e

quartzitos do Grupo Serra da Mesa em uma unidade denominada Conjunto Cataclás-

tico do Rio Maranhão. No presente trabalho, foram mantidas as definições anteriores

(Marini et al., 1977; Nagao, 1974), pot entender ser possível diferenciar no campo e
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em fotografias aéreas os litot¡pos de uma e de outra unidade, e que a área $ubmeti-
da a cisalhamento mais intenso pode apresentar limites irregulares e atingir tiiferen-
tes graus locais de intensidade. Além disso, os eventos deformacionais que geraram
esta zona foram, provavelmente, recorrentes no tempo. Desta forma seria imprecisa
sua distr¡buição e seu posicionamento cronoestratigráfico.

Nota-se também que, tanto os litotipos do Complexo Basal Goiano como os xis-
tos e quartzitos do Grupo Serra da Mesa, foram localmente atingidos por processos
de migmatização por metatexia e injeção de material granítico, que podem tanto re-
presentar vizinhança de corpos granfticos em subsuperfície, como peguenas remobi-
lizações de material quartzo feldspático, por fusões locais, como observado em
outras regiões no Grupo Araxá (Correia & Girardi, 1989). O grau metamórfico de fa-
cies anfibolito (Marini et al, 19771 atribuído ao Grupo Serra da Mesa pode ter prop¡-
ciado temperaturas suficientes para causar anatexia em paragêneses adequadas,
explicando tais ocorrências.

3.2 - Principais feições estrutura¡s

3,2.1 - Relações de contato

Destacam-se na |ig, 2 os contatos tectônicos causados por superfícies de caval-
gamento ou por falhas indiscriminadas, em grande parte, inferidas a partir da inter-
pretação aerofotográfica, ao menos para determinadas porções de seus segmentos.

As falhas de empurrão são responsáveis pela inversão da coluna litoestratigráf i-

ca da área.

Assim, no canto sE da folha afloram as rochas do Grupo Paranoá. Estas encon-
tram-se cavalgadas pelo Grupo Serra da Mesa mais ant¡go, que por sua vez é caval-
gado pelas rochas do Complexo máf ico-ultramáfico de Cana-Brava e da Seqüência
vulcano-sedimentar de Palmeirópolis, reconhecidamente anteriores ao Grupo Serra
da Mesa.

As relações de campo e ausência de informações geocronológicas precisas não
nos permitem estabelecer de forma adequada a posição estraligráfica das rochas do
Complexo Basal Goiano,

As relacões de contato permitem identificá-las como embasamento para o Gru-
po Serra da Mesa, porém, como os demais contatos do Grupo Serra da Mesa e do
Complexo Basal Goiano com a Seqüência de Palmeirópolis e com o Complexo de
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Cana Brava são tectônicos, fica em aberto se o Complexo Bnsal Goiano é também
embasamento destas unidades, conforme expresso na colunâ litoestratigráfica da
fig.2.

Os contatos entre o x¡stos e quartzitos do Grupo Serra da Mesa são concordantes.
Já o contato entre estas rochas e o Complexo Basal, onde observado, aparenta ser su-

t¡lmente d¡scordante. Enquanlo as rochas do Grupo Serra da Mesa apresentam orienta-

ção principal N 10o a 2Oo E, as rochas do Complexo Basal apresentam orientação N 3Oo

a 5Oo E. Além disso a abrupta d¡ferença de lilotipos e a maior complexidade estrutural
do Complexo Basal nos fazem supor que efetivamente haja um intervalo de tempo signi-
ficativo entre a formação desta unidade e o Grupo Serra da Mesa.

O Gabro da Serra da Bota deve apresentar contatos fgneos intrusivos com o

Grupo Serra da Mesa e com o Complexo Basal Goiano. Embora em nenhum ponto
tenha sido observado diretamente o contato. o caráter plutônico das rochas da Serra
da Bota, que não apresentam deformações metamórficas superimpostas, juntamente
com a marcante quebra de relevo que define o contato em fotografias aéreas, indi-
cam que este seja um contato lgneo normal.

Merece destaque o fato dos gabróides da Serra da Bota não apresentarem de-
formação. Suas rochas são texturalmente isótropas não apresentando os minerais
orientação preferencial mesmo nos afloramentos adjancentes aos contatos. As suas
encaixantes encontram-se, de maneira diversa, fortemente deformadas, com orien-
tação geral N 1Oo a 5Oo E, sendo esta orientação a mesma da foliação cataclástica
que aparece no Complexo de Cana Brava, como veremos a seguir.

O contato entre o Complexo de Cana Brava e a Seqüência de Palmeirópolis
ocorre de forma diversa nas diferentes partes do limite entre eles. Nossas observa-

ções de campo permitem concluir que na sua maior extensão, ao longo da borda W
do Complexb, este contato é magmát¡co e não por falhamentos como apresentado
até então (Leão Neto et al, 1981;e Drago, 1982). As evidências que suþstanciam
esta conclusão são as seguintes: não encontramos sinais de cataclase quer nas ro-
chas do complexo, quer nos xistos da Seqüência de Palmeirópolis nas adjacências
do contato, a não ser no extremo N e na porção S do Complexo, onde o contato
tem evidências de ser tectônico conforme desenhado na 'Íi9.2. Existem, nas vizi-
nhanças dos pontos 1027 a 1034 localizados na porção S de seu lim¡te W, muitos
xenólitos de xistos, quartzitos e anfibolitos co rrelac io náve is aos de Palmeirópolis,
nas rochas gabróides do complexo (fotos 2 e 3). Alguns destes xenólitos mostram
bordas de reação com a encaixante (foto 3) e, a observação petrográf¡ca delas mos-
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Fotos 2 e 3 - Xenólitos de anfibolito (foto 2l e de quartzito e xisto (foto 3) em rocha
gabróide da unidade PICBs do Complexo de Cana Brava. Vizinhanças do ponto
da amostra CB-l033, porção S, Borda W do Complexo, adjacente ao contato
com a unidade PlPz da Seqüência de Palmeirópolis.
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tra ¡ntensa blastese de minerais nrertamórficos sobre os minerais preexistentes recris-
talizados, evidenciando o metamorfismo essencialmente térmico por estes sofr¡do
quando da assimilação pelo material intrusivo. Outras feições de metamorfismo tér-
mico são observadas nas rochas de Palmeirópolis ao longo do contato como o apa-
recimento de sillimanita nos xistos da subunidade PlPz nas v¡zinhanças dos pontos
1O74 e 1095. Nessa região aparecem também em lentes de rochas calc iossilicata-
das associadas aos xistos, paragêneses de grau metamórfico alto com clinopiroxê-
nio, granada e escapolita em equilfbrio. Estas mesmas paragêneses não foram
encontradas em outras rochas de mesma composição distantes do contato.

Entre as subunidades da Sequência de Palmeirópolis, os contatos quando não

lectônicos ou magmáticos são concordantes, sendo possfvel observar que a foliação
principal plano-axial das rochas é oblíqua em relação a eles, na maioria das exposi-

ções.

Em relação às subunidades do Complexo de Cana Brava lemos diferentes situa-

ções, O contato dos serpentinitos basais (unidade PICBz) com os anfibolitos cisalha-
dos da borda E (unidade PICBr ) é de difÍcil caracterização. lsto porque sua

observação no campo é restrita e, mesmo onde ocorre, as rochas mostram-se muito
alteradas e mascaradas por falhas de menor dimensão que certamente não respon-
dem pelo contato destas subunidades ao longo de sua extensão, Também o caráter
desta subunidade é controverso pois, se por um lado é factÍvel que ela possa repre-
sentar a borda resfriada da intrusão é difícil explicar sua enorme extensão e espes-
sura, como será discutido posteriormente. De qualquer forma, como existem
evidências de estratificação magmática no inte¡ror do complexo por acúmulo diferen-
cial de crista¡s em fracionamento, acreditamos que este contato, bem como os de-

mais entre as outras subunidades sejam reflexo desses processos. Assim,
coerentemente com o esperado neste caso, os contatos entre os serpentinitos ba-

sais (metaperidotitos) e os piroxênitos da subunidade PICBS e, entre estes últimos e

os gabróides da subunidade P|CB4, são concordantes. Em alguns locais, estes con-
tatos são gradacionais com o aparecimento de nova fase m¡neral e progressivo desa-
parec¡mento ou redução de outra. Este é o caso da passagem entre as subunidades
PICB¿ e PlCBs, mesmo onde se encontram limitadas pela extensa zona de rochas

cataclásticas mapeadas no interior do complexo.

Na fig. 2, a cerca de 10 Km ao N de M¡naçu nota-se um corpo lenticular com al-
guns quilômetros de extensão da unidade PICB¿ entre os anfibolitos cisalhados e os

serpentinitos basais do Complexo. Acreditamos que essas rochas estejam ali coloca-
das tectonicamente, não por observação d¡reta, porém por apresentarem evidências
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de cataclase em arnostras coletadas próximas ao contato, que não é observável, e
também por ser petrográfica e geoquimicamente correlacionável aos demais gabros

da subunidade PICB¿.

Seguindo para N, além deste corpo lenticular, não foi mais possfvel diferenciar

no campo as unidades PICBz e PICB3 devido a crescente alteração das rochas nesta

porção da área. Assim encontramos no mapa apenas a unidade PlCBz, cujos serpen-

tinitos continuavam a ser localmente observados e que eram possfveis de discrimi-

nação em fotografias aéreas.

Ainda em relação às unidades PICB¿ e PICBs cabe destacar que nelas ocorrem

diversos corpos de anfibolitos, os quais, com dimensöes variando entre alguns me-

tros e algumas centenas de metros, tem seu maior alongamento com orientação

concordante com a foliação milonítica das encaixantes, quando estas se encontram

foliadas. Apresentam, porém, xistosidade metamórfica bem desenvolvida, que local-

mente tem orientação discordante

em relação às encaixantes, como

ocorre com o corpo mapeado nas

adjacências dos pontos 1245, 1246
e 1247, cuja xistosidade se orienta

como N 1Oo E, mergulhando 650

para SE. Os contatos são magmáti-

cos (fotos 4 e 5), com contornos

bem definidos e abruptos. Em al-

guns casos, estes anfibolitos apre-

sentam, nas proximidades dos

contatos ou ao longo deles, enor-

mes granadas que atingem até 12

cm de diâmentro (fotos, 5 e 6). Es-

tes minerais ocorrem agrupados nos

limites dos contatos com as rochas

do Complexo, ou preenchendo

veios e fraturas que se prolongam

no interior dos anfibolitos em até 1

ou 2 metros do contato (foto 5).

Em outros casos aparecem isoladas

no interior dos anfibolitos (foto 6),

porém sempre nas bordas e não nas

gabróide do Complexo de Cana Brava.
Vizinhanças do ponto da amostra
CB-1245, unidade PICBs , porção S
do Complexo.

Foto 4 - Contato encrave anfibolítico com rocha
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Fotos 5 e 6 - Granadas com dimensões cent¡métr¡cas a decimétricas em fraturas de veios
(foto 5) e isoladas (foto 6) nos contatos dos encraves anfibolíticos que ocorrem
na unidade PICBs do Complexo de Cana Brava.

regiões centrais desses corpos. Acreditamos que tais rochas representam encraves
diversos de anfibolitos da Seqüência de Palmeirópolis no interior do complexo. Pro-

vavelmente em função disto apresentam diferenças mineralógicas, de foliações me-
tamórficas e de atitudes em relacão as encaixantes. A presença das granadas
podem indicar que tenham se formado em conseqüência de processos metamórficos
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ocorr¡dos quando das ¡nterações entre o material consolidado e h¡dratado dos anfi-
bolitos com o magma mais anidro de Cana Brava.

3.2.2 - Foliações Metamórficas e Dobras

I

Para Marini et al, 119771, os contatos litológicos, o bandamento e foliações me-

tamórficas apêrecem paralelizados no grande sinclinório de mergulhos médios, posi-

cionado a E do amplo anticlinório da Serra Dourada.

Hasui & Magalhães (1985) afirmam que a obducção do Bloco Porangatu sobre o

Bloco Brasília gerou a formação de cisalhamento dúctil de baixo ângulo com forte
componente de rejeito direcional, onde a descont¡nuidade crustal faz pequeno ângu-
lo com a direção do movimento como na região da borda E de Cana Brava.

As observações de campo nas rochas da Seqüência de Palmeirópolis e no Com-
plexo de Cana Brava corroboram estas observações.

Nas rochas de Palmeirópolis pode-se observar o interacamamento sedimentar

original SO, pela alternånc¡a entre os diferentes tipos de xistos, entre estes e quartzi-

tos e, ainda, entre os tipos litológicos anteriores e anfibolitos. A foliação geral da

xistosidade de Seqüência de Palmeirópolis na região mapeada é N 1Oo-35o E com
mergulhos moderados para NW, apresentando muitas variações locais nestas atitu-
des. Esta orientação é concordante a foliações plano-axial St de dobras similares de

escala centimétrica a dec¡métricas observadas em alguns afloramentos e, também,

às superficies axiais das grandes estruturas sinformais e antiformais mapeadas a W
do Complexo de Cana Brava. Localmente, é possível observar, em certos af loramen-

tos, pequenas discordâncias angulares entre os contatos litológicos e a foliação prin-

cipal das rochas. Esses pontos devem corresponder a regiões vizinhas às zonas

apicais das estruturas regionais, onde a paralelização dessas feições tende a não

ocorrer.

Em relação às rochas do Complexo de Cana Brava o que se observa é a presen-

ça generalizada, com maior ou menor intensidade de uma foliação milonítica. Em al-

guns locais como nos arredores do ponto 1281 ela é praticamente ausente.

Tal foliação const¡tui-se a partir da presença de minerais mais ou menos achata-
dos ou le nt icu la rizados como resultado do processo de estiramento e/ou cominuição
dos grãos, que comumente se encontram envoltos por faixas com menor granula-

ção, com minerais recristalizados de mesma composição que os grãos maiores,
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Esta foliação encontra-se paralelizada aos contatos entre as diferentes subuni-
dades do Complexo e sua orientação geral é N 5o - 2Oo E com mergulhos entre 4So
e 75o para NW, com variações locais, particularmente na proximidade de falhas.

O processo que gerou esta foliação milonítica deve corresponder ao de cisalha-
mento dúctil referido por Hasui & Magalhães (1985) ressalvando-se porém que, ao
menos localmente, suas características foram dúcteis-rúpteis. Além disto, este even-
to não deve corresponder a um evento arqueano conforme acreditam esses autores,
uma vez que as datações disponíveis do complexo caracterizam sua formação no
proterozóico-inferior (Fugi, 1986). Por outro lado, as rochas do Gabro da Serra da
Bota, situado a E do Complexo, não apresentam foliações, tendo sua textura ígnea
plutônica preservada. Como sua idade é proterozóica superior (1O88+18 m.a., Fugi,
op. cit.), o evento que gerou a foliação milonftica na área deve ter ocorrido no prote-
rozóico médio.

A presença de dobras no complexo restringe-se às zonas de maior deformação,
caracterizáveis como zonas de maior transporte de massa em meio a um complexo
que sofreu deformação. Essas dobras são sempre intrafoliais com dimensões deci-
métricas a métricas, geralmente isoclinais, com flancos apertados e algum espessa-
mento apical, sem desenvolvimento de foliação plano-axial. Localmente
encontram-se transpostas pela foliação milonítica principal (foto 7ll. É possível admi-
tir que tais dobras e sua transposição pela foliação possam corresponder a deforma-

Foto 7 - Dobra similar transposta em afloramento de rochas miloníticas gabróides da zona
de cisalhamento situada entre as unidades PICB¿ e PICB5 do Cbmplexo de Cana
Brava. Vizinhanças do ponto da amostra CB-1260, porção central do Complexo.
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ções progressivas dentro de um rnesmo evento. O dobramento iniciado localmente
pode lender a se apertar e sofrer estiramento dos flancos durante a deformação,
tendo s¡multaneamente seu eixo rotacionado ou arqueado, gerando dobras ¡ntrafo-
liais simples ou em bainha, em função da heterogenidade da deformação conforme
admit¡do por d¡ferentes autores (Ramsay, 198O; Hasui & Magalhães, 1985).

Como anteriormente referido o Gabro da Serra da Bota é o corpo menos defor-
mado na área, não apresentando foliações metamórficas ou dobras.

O padrão de deformação e foliações metamórficas das rochas da Seqüência de

Palmeirópolis é evidentemente mais complexo que o do Complexo de Cana Brava.

Enquanto em relação a Palmeirópolis existem evidências da superposição de mais de

um evento deformacional, aqui apontadas e as observadas regionalmente por outros
autores (Figueiredo et al. 1981; Marques & Marques, 1985), o Complexo de Cana

Brava apresenta apenas uma foliação milonítica por toda sua extensão. Esta foliação
é também localmente observada nos anfibolitos da Seqüência de Palmeirópolis e me-

nos ev¡dente nas rochas xistosas da seqüência. Atribuimos essas diferenças às dife-
renças de competência e dimensões dessas unidades, quando submetidas a

deformação superimposta, bem como em relação a sua maior ou menor proximidade

das superfícies de cavalgamento desenvolvidas durante o transporte tectônico.

3.2.3 - Falhas

Conforme mencionado quando da descrição das relações de contato na área,

destacam-se os falhamentos inversos que geram as superfícies de cavalgamento si-

tuadas no canto SE da Fig. 2 e o responsável pelo contato tectônico da Borda E de

Cana Brava. Estes falhamentos apresentam orientação regional N-S infletindo na

porção S para orientações NE-SW, coerentemente ao arqueamento regional das es-

truturas desta porção em função da deformação causada pela intrusão do Granito
Serra da Mesa, conforme representado na figura 1,

Destes, o falhamento mais significativo é o que passa pela cidade de Minaçu e

coloca em contato as rochas do Complexo de Cana Brava e mais ao N as rochas da

Seqüência de Palmeirópolis com o Grupo Serra da Mesa. Apresenta em superffcie,
larguras entre O,5 e 2,5 km, onde ocorrem desde protomilonitos até ultramilonitos,
segundo a terminologia proposta por Spry (1976). Além destas rochas metabásicas

aqui referidas como sendo os anfibolitos da borda E do complexo, encontram-se a

eles associadas lentes métr¡cas a decimétricas de rochas menos deformadas de

composição gabróide e granulacão fina, preservadas no seu interior.
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A foliação cataclástica presente é concordante com a existente no complexo,

sendo freqüentemente de maior intensidade, mais regular e contínua. A granulação é

muito fina, conseqüência da maior cominuição dos grão durante o transporte tectô-

nico. Localmente as rochas dessa zona mostram evidências de componente direcio-

nal de movimentação com orientação sinistrógira.

Merece também destaque a extensa zona de rochas cataclásticas encontrada na

porção central do Complexo, com orientação geral N 50 a 150 E e largura de aproxi-

madamente 55O m. Essa faixa (fotos 7 e 8l representa zona de intensa deformação

drlctil-rúptil, gerando desenvolvimento de bandamento metamórfico, com alternância

de bandas descontfnuas, localmente dobradas e transpostas, como anteriormente

referido, que representam faixas de granulação diferente, por maior ou menor comi-

nuição dos grãos ou por diferentes graus de recristalização dos minerais. Variam

também nestas bandas o teor modal de quartzo. A presença deste mineral chega a

Foto I - Aspecto bandado em rocha
cisalhada da zona de
miloníticas situada entre as
PICB+ e PICBs do Complexo
Brava

ser bastante significativa em algu-

mas delas l5-2}o/ol. É possível que

sua presença esteja relacionada a

solubilização e transporte diferencial

da sflica comum em zonas de shear

conforme admitido, entre outros,
por Gates & Speer (1991).

Localmente, ocorrem nesta

zona lineações minerais definidas
por piroxênios ígneos primários

achatados e alongados, mesmo
quando cominuídos, quando então

mostram bordas com granulação

menor de piroxênios recristalizados.

Onde foi possível medir, a orienta-

ção obtida foi em torno de N 1Oo E

mergulhando 150 - 25o para N , de-

vendo corresponder ao transporte
tectônico de componente direcional
que provavelmente se superimpos a

possíveis movimentações anterio-

res.

gabróide
rochas

unidade
de Cana
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Falhanu¡ntos posteriores com significativo componente d¡recional parecem tn.ll-
car os anteriores. Apresentam orientação NW e encontram-se representados na figu-
ra 2, com legenda correspondente a de falhas inferidas pois, embora se¡a possfvel

notar no campo d¡screpâncias na continu¡dade física das unidades que possivelmen-

te foram por elas deslocados e/ou alinhêmento de relevo e de drenagem em fotogra-
fias aéreas, não puderam ser observadas diretamente, a não ser, em alguns casos
localizados. São notados particularmente no interior do Complexo, possivelmente
em funçäo da maior competência dessas rochas que responderiam de forma predo-

minantemente rúptil à deformação que poderia ser absorvida de forma dúctil pelas

rochas da Seqüência de Palmeirópolis.

No extremo N do Complexo existe intenso falhamento que limita suas rochas
com as da Seqüência de Palmeiropólis. Este falhamento trunca o cavalgamento rgs-
ponsável pelo contato E entre essas un¡dades. Nesta região ocorrem rochas muito
alteradas, xistosas, intensamente deformadas, com orientação N 30o E discordan-
tes da or¡entação do cavalgamento da Borda E e da foliação milonítica por ele im-
posta ås rochas do Complexo, que na região tem orientação N-S, Alguns
quilômetros a S esta falha deixa de limitar o Complexo com a Seqüência de Palmei-
rópolis, progredindo porém no interior da Seqüência, quando então não mais nos foi
possível acompanhá-la no campo, sendo seu prolongamento inferido a partir das fo-
tograf ias aéreas.

Além destas, outras falhas de maior ou menor extensão ocorrem na área, como
as que limitam a porção S do Complexo de Cana Brava com as rochas da Seqüência
de Palmeirópolis. Algumas foram observados somente em fotografias aéreas e por

isso encontram-se inferidas; outras puderam ser reconhecidas no campo devido a

presença de rochas intensamente fraturadas e deformadas ou pela existência de pla-

nos de falhas com estrias, indicativas de movimentação, presentes em delgadas zo-
nas milonft¡cas. Acreditamos que esses falhamentos possuam, na maioria
movimentação com carácter de reie¡to de mergulho.
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Gapítulo 4 - PETROLOGIA

4.1 - Petrografia

Neste item serão descritas as diferentes unidades de rochas máficas ou ultramá-

ficas da Seqüência de Palmeirópolis, do Complexo de Cana Erava e o Gabro de Serra

da Bota. Embora a maioria destas rochas apresentem em maior ou menor grau al-

gum tipo de efeito metamórfico superimposto, não faltam evidências mineralógicas

e texturais que indiquem sua origem fgnea. Desta forma seguindo a classificação

para rochas Ígneas recomendada pela IUGS (Le Maitre, 1989), serão usados termos

da nomenclatura metamórfica para as rochas da Seqüência de Palmeirópolis uma

vez que a maioria delas não mais preserva suas texturas originais. Já as rochas do

Complexo de Cana Brava devem ser classificadas com o termo ígneo precedido pelo

prefixo meta-, posto que suas texturas fgneas são em grande parte ainda preserva-

das e o t¡po de rocha original pode ser deduzido. Apenas por razões de facilidade e

para evitar repetição, neste texto e nos gráficos e tabelas pert¡nentes, não será utili-

zado o prefixo, mas sim apenas a nomenclatura ígnea, conforme os critél¡os da

IUGS,

4.1.1 - Análises Modais

Na tabela 1, encontram-se 46 análises modais de rochas das seguintes unida-

des:

- Complexo Basal Goiano (P€l) - 1 amostra

- Anfibolitos da Seqüência Vulcano-Sed. de Palmeirópolis (PlP) - 4 amotras

- Unidade PICBI do Complexo de Cana Brava - 2 amostras

- Unidade PICBg do Complexo de Cana Brava - 2 amostras

- Unidade PICB¿ do Complexo de Cana Brava - 10 amostras

- Unidade PICBs do Complexo de Cana Brava - 25 amostras

- Gabro da Serra da Bota (PMSB) - 2 amostras.

Nesta tabela encontram-se a composìção mineralógica e as proporções volumé-

tricas relativas em cada amostfa, Constam ainda o teor em anortita dos plagioclá-

sios e as proporcões entre os minerais utilizados para fins de nomenclatura.
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Am. nÌlmefo: c&rr3, ca-1020 cR-r233 ce-1235 cB.l3s2 cE-1004 cB-roo6 cE- ro41

Unidade P'P? HCA' PICB' PICD3

Localização: c NlEs,Ð ê c s
îocha:

¡livina
!soinólio
,rtopiroxên¡o 7.5 12.7 3.7
:linopiroxênio 4.5 15.2 40.2 56.8 a3.7
¡laoioclásio 4.7 12.9 8.0 25.t 18.9 48.4 24,2 10.7
anfibólio 32.7 79.1 45.9 56.: 75,C
Þiotita 0.3
¡uaftzo 2.3 1,5 1.6 1.1 0.3
¡ranada 15.2 7 .8,

'utilo

)oacos 0,1 1.r 1.1 1.1 3.t 2.3 1

¡pat¡ta o.2
t¡tan¡ta 1.7 0.3 3.É 4.2 4.7
eDfdolo sec. 23.6 0.2 3.3 0.5
epfdoto met. 30.8 1 5.C 2.8
carbonato
talco
zircáo

;omatória 99,t 99.9 99.0 99.8 100.c 100.0 100.c 100.0

\n. no Dlao. 26.C 46.0 55.0 55.0 54.0 60.0 48.O 68.(

1z 0.0 o.o 0.0
Pls I OO.C 100.0 100.0

Pls 50.4 28.9 10.9
Px 49.6 71.1 89.1
)l 0.0 o.c o.(

tlo 50.4 28.5 10.s
)px 7.8 13.C 3.€
cpx 41 58.1 85.:

Tabela 1 
-.Cor.posições..mo_4ais de rochas do Complexo Basal Goiano (p€ll, da Seqüência

de Palmeirópolis (PtPl e PlP3), do Compldxo de Cana Brava (plCBl, plOBt; ptCB4
e PlCBsl e do Gabro da Se¡ra da Bota (PMSB). S, C, N e ñtfig.Sl:
fespectivamente amostras localizadas na porção S, Central, N e na Figl3 .
Epidoto sec, e met. correspondem respeêtivãmente a epidoto secundáiio e
metamórfico.
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Tabela 1 {contínuação}



40

qm. número: cE-r299 ca-1r57 ca-ro1u cB-roa2 ca-r31, ca.r063

Jnidade PICE4 HCE4 HCA4 PICB4 Ptc84 HCAs

-ocalização: s s s s
ìocha:

olivina
espinélio
ortoo¡roxênio 21 11.5 14.8 4.7 1 5.6 21 .5
clinooiroxênio 41 31 .9 21 .1 30.c 31.1 r 6.9
olaqioclásio 30.s 48.6 61.7 61.3 41 .7 48.8
¡nfibólio 4.1 6.6 0.8 1.1 9.5 8.3
biol¡ta 0.1
¡uartzo 1.4
¡ranada
'ut¡lo 0.1
)DACOS 0.3 1.2 1.5 2.9 1.3 3.S
lpat¡ta
ritanita
)Dfdoto sec. o.3
)Dfdoto met.
¡arbonato 0.1 0.3
alco o.2
zircão

somatór¡a ooo 99.¡ 99.9 100.0 99.t 99.7

qn. no Dlao 62.O 50,c 58.( 50.0 54.C 54.0

lz 4.3 0.0 o.c 0.0 0.c 0.0
tlq 95.7 100.0 100.c roo.c 100.o 10Õ.0

)lo 33.1 52.8 63.2 63.9 47 .2 56.0
Px 66.9 47 .2 36.€ 36.1 52.8 44.(
ot 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 o.c

Pls 33.1 52,8 63.2 63.S 47 .2 56.C
0ox 22.7 12.5 15.2 4 17.6 24.7
cpx 44.2 34.7 ?1 31 35.2 I9.4

Tabela 1 (continuação)
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Tabela 1 (continuação)



{m. número: cR-ro30 ca-r03, cR.fo25 v-aa CE.'3'5 cR.1276 cB. r279

lnidade HCAS Ptc85 HCA5 PICRA HCRA HCAS HCAS

-ocal¡zacão: s s s s s c c
ìocha:

ol¡v¡na
esoinélio
ortop¡roxênio 12.2 7.4 17 ,g 8.6 16.0 11.7 49.4
rl¡nooiroxênio 2.O 25,2 6,2 3.5 7.7 24.1 4
olaoioclásio 53.¡ 53.t s3.5 48.1 29.3 60.3 43.7
¡nlibólio 4.5 10.1 37.0 33,5 1.0 1.5
r¡otita 18.C 6.3 9.2 o.5 0.6
tuaJtzo 12.6 6.3 2.2 2.9 3.5
¡ranada
'utilo o.2
)pacos 1.4 3.4 3.7 O.t 1.f o,4
aÞatita 0.3
t¡tanita
Bpfdoto sec,
ÈDIdOfO met.
carbonato
talco o.2
zircão 0.1

somatória oo ( 100,1 99.9 100.1 99.9 99.8 100.0

4n. no plaq. 60,c 54.0 63.0 54.C 52.0 62.0 64,0

lz 1 9.1 3.9 5.7 10.7 o.0 0.0
tlo 80.s 96.1 94.3 89.3 100.c 100.c

tlo 79.C 68.9 79.9 5 5.3 62.7 44.(
rx 21 31.1 20.1 44.7 37.3 55.1
)t 0.0 0.( 0.0 0.0 0.0 o.(

P¡q 79.O 68.S 79.9 55.3 62.7 44.ç
opx 18,0 23.1 14.3 30.2 12.2 50.t
Cox 3.0 8.C 5.8 14.5 25.1 4.3

Tabela 1 (continuação)
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Am. número: ca-r326 ca- ro99 ca-r roo o-12 ca'ßr3 cR-13r4 c8.1090

Unidade PICBS Ptcas PICR6 AICRS PICRS PlcaS PtcaS

Localizacão: c c c c c c
Ìocha:

¡livina
rsoinél¡o
)rtopiroxên¡o 11.5 3.0 4.1 1.5 5,: 11.2 1

clinopiroxênio 23.4 24.4 29.2 15.6 16.5 18.O 27 .1
olao¡oclás¡o 56.0 38,4 56.2 38.2 47 .2 53.1 61.9
¡nf¡ból¡o 6.5 8.5 2.6 13.7 17.C 7.6 6.9
)iol¡ta 0.8 23.6 25.3 11.1 9.2
tuartzo 1.1 3. 4.( 0.9
¡ranada
rutilo
0Dacos 1 0.t 4,2 1.5 1.6 0.8 2.1
apat¡ta o.2 0.1
titanita o.2
9ûfdolo sec.
rpfdoto met
:afbonato 0.1
ialco 0.1
rircão

somatória 99.8 100.0 r 00.0 99.8 100.0 99.S 99.9

An. no Dlao- 68.0 s8.0 54.O 54.0 56,0 63.0 52.(

Az 0.0 2.8 6.2 9.5 1.S 0.0 o.0
Pls 100.0 97.2 93.81 90.5 98.1 100.0 r oo.0

Pls 61 .61 58.4 62.81 69. 1 68.4 64.5 68.5
Px 38.4 41.61 37.2 30.eI 31 35.5 31
ct 0.ol o.ol 0.01 o.0l 0,0 0.c o.(

,t9 61.6 58.4 62,8 69.1 68.4 64.5 68.r
)px 12.7 4.6 I 4.6 2.7 7.7 13.6 1.4
lpx 25.7 37 .1 32.6 28,2 23.9 21 .9 30.r

Tabela 1 (continuação)



qm. número: o-, ca-ro23 o-1 ca-tor5 cB.1ro5 ca-, tol
Jnidade PICBS PICBS PICR6 PICBS PMSE PMSA

Localização: c c

Rocha:

olivina 9.1
esoinélio o.1
ortooiroxênio 2.A 4.5 11 .7 14.4 7.6 7.7
clinopiroxênio 10.2 l4.g 13.'l 25.1 17.6 27.6
olaoioclásio 44.6 44.7 37.C 32.1 50.8 58.S
anf¡ból¡o 19.2 9.3 14.4 5.1 13.3 4.1
b¡ot¡ta 18.6 25.9 21 .2 18.2
tuaftzo 4.3 o.7 4.2
xrânâda
rutilo
)DACOS 0.3 o.7 1.2 o.7 1.(
aDatita

t¡tan¡ta
gofdoto sec.
¡pfdoto met.
:arbonato
ialco 0.1
¿ircão 0.1

iomalór¡a 100.0 r oo.r ooo 100.0 99.8 99.S

\n. no Dlao. 50.0 54.C 51.0 52.0 60.0 48.C

Oz 8.8 0.c 1.9 1 1.6 0.0 0.c
Plq 91 .2 100.c 98.1 88.4 100.0 100.c

Plo 7-t.4 69.7 59.3 44.4 59.7 62.5
Px 22.6 30 40.7 5 5.2 29.6 37.5
0r 0.0 o.c o.0 o.0 10.7 0.0

Plo 77.4 69.7 59.3 44,8 66.8 62.5
opx 4.ç 7.C 18.8 20.1 r o.o 8.2
Cpx 't7.1 23,2 22.4 35.1 23.2 29.3

Tabela 1 (continuação)
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A análise dos anfibolitos fo¡ feita com objetivo de estabelecer critér¡os que faci-
litassem s'.ra distinção no campo quando não era evidente se se tratavam de ror;has
do complexo Basal Goiano ou da seqüência de palmeirópolis. e também para com-
pará-los com os anfibolitos que ocorrem dentro das unidades plcB+ e plcBs do
complexo de cana Brava, como será discutido posteriormente, quando da descrição
dessas unidades.

As análises referentes às rochas do complexo encontram-se locadas nos diagra-
mas de classificação das figuras 6, 7 e 8, que perm¡t¡ram denominar cada amostra
com os termos que aparecem na tabela. 1.

o

li "\\
8r , \"\

¿llnopko¡anio I ortoqiroxônlo
oorllo I oo¡ro

cplopr

Figuras 6, 7 e_8 - Diagram,as de nomenclatura para as ¡ochas do complexo de cana Brava,
e do Gabro da Serra da Bota. Campo 10 - Gabros ltatu iensul. Campo 1e+ -
O.uartzo Gabros (/atu sensø), Campo S - tonalitos
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Segue a decrição das principais feições petrográficas das uniclades em questão.

4.1.2 - Anfibolitos da Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis

Estas rochas encontram-se principalmente nas unidades PlPt e PlPs da Seqüên-

cia de Palmeirópolis. Nas demais unidades predominam rochas pelÍticas, e os anfibo-

litos existentes restringem-se a intercalações menores correspondentes a possíveis

sills e diques. Macroscopicamente são rochas foliadas e, raramente, nas amostras

com granulação mais finas, isótropas. A principal diferença entre as rochas dessas

unidades é a granulação. Os anfibolitos da unidade PlPl são de granulação média a
grossa, que imprime aspecto gabróico às rochas, enquanto as da unidade PlPs são

de granulação fina, muito fina, ou mesmo afanítica. Esta diferença corresponde pro-

vavelmente aos diversos ambientes de formação destas rochas: vulcânicos e/ou

subvulcânico para as rochas finas e subvulcånico ou plutônico para as rochas de

granulação média a grossa.

As fotomicrografias 1 e 2 mostram respectivamente as texturas dos anfibolitos
grossos e finos de Palmeirópolis. Suas texturas são granoblásticas e nas amostras

de granulação fina, mais ricas em hornblenda, onde estas se encontram orientadas,

nematoblásticas. Nos anfibolitos grossos, é comum o reconhecimento de feições

textura¡s ígneas como arranjos subipidiomórficos entre feldspatos e ant¡gos piroxê-

Fotomicrografia 1 - Amostra C8-1257, nicóis paralelos, aumento 25x. Aspectos
mineralógicos e texturais de anfibolito grosso, gabróico, da unidade PlPl da
Seqüência de Palmeirópolis.
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Fotomicrografia ? - Amostra CB-1235, nicóis paralelos, aumento de 2Sx. Aspectos
mineralógicos e- texturais de anfibolito fino, foliado, da unidade PlÞs da
Seqüência de P*neirópolis.

nios agora substituídos por anfibólios, feldspatos zonados com núcleos mais ricos
em anortita e núcleos de piroxênios preservados nos anfibólios.

A mineralogia principal dos anfibolitos compõe-se de plagioclásio, anfibólio e mi-
nerais do grupo do epídoto podendo ou não estar presentes clinopiroxênio, granada
e escapolita. Como acessórios, aparecem t¡tanita, rutilo, apat¡ta, calc¡ta, minerais
opacos, biotita, quartzo e cloritas, sendo que destes, biotita e clorita ocorrem exclu-
sivamente como minerais secundários formados a partir de retrometamorfismo im-
posto às paragêneses originais. Os minerais do grupo do epídoto presentes,
clinozoisita principalmente, ocorrem freqüentemente na mesma amostra tanto em
equilíbrio com a paragênese principal, como produto retrometamórfico de feldspatos
e anfibólios.

As proporções entre esses minerais podem ser observadas na tabela 1 . Mere-
cem destaque os minerais que não estão presentes naquelas análises, como escapo-
lita que, quando aparece não ultrapassa 13% em volume da amostra, e biotita, que
pode chegar a 2o/o em volume.

Escapolita, quando presente, encontra-se em equilíbrio com clinopiroxênio, gra-

nada, anfibólio, rutito e plagioclásio.

O teor em anortita dos plagioclásios varia entre 37 e 827o e os anfibólios tem
pleocroismo que varia entre as seguintes fórmulas pleocróicas: X - Verde pálido, Y -
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Verde, Z - Yerde escuro e X - Castanlro claro, Y - Verde acastanhado, Z- Verde es-

curo a marrom.

Nota-se estre¡ta correspondência entre teores mais elevados de anortita no pla-
gioclásio com cores de pleocroísmo de tons mais escuros e castanhos nos anfibó-
lios. As amostras com estas características ocorrem em maior abundância nas

adjacências do Complexo de Cana Brava e é nelas que, quando presente, ocorre es-

capolita em equilíbrio com clinopiroxênio e granada, indicando condições metamórfi-
cas mais elevadas que a dos anfibólitos mais distantes do Complexo.

4.1.3 - O Complexo máfico-ultramáfico de Gana Brava

4.1.3.1 - A Unidade PICBl

Esta unidade distribui-se ao longo de toda Borda E do Complexo de Cana Brava.

Outros trabalhos referem-se a estas rochas como anfibolitos da Borda E (Girardi &
Kurat, 1982; Matsui et al., 1976, etc.). É constituída essencialmente por epídoto
anfibolitos finos, blastomiloníticos (fotomicrografia 3), e por intercalações locais,

com dimensões métricas a de algumas dezenas de metros, raramente atingindo cen-
tenas de metros, de rocha fina de composição gabróide (tab. 1, amostras CB-1OOB

Fotomicrografia 3 Amostra CB-1080, nicóis cruzados, aumento 25x. Cristais de
tremolita-actinolita substituindo piroxênios, As porções escuras correspondem a
concentrações de diminutos cristais de epídoto substituindo plagioclásios. Notar
os contornos poligonais dos antigos cristais de plagioclásio recristalizados, e o
hábito e vestígios do antigo cristal de piroxênio na porção central da foto.
Unidade PICBI do Complexo de Cana Brava.
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e CB-1OO6) que, segundo critérios texturais poderiam também ser classificados,
conforme Le Maitre (1989), como microgabros.

Em alguns locais estas rochas apresentam texturas porfiroclásticas onde restos

de plagioclásio com granulação média entre 1,5 a 2,5 mm, se encontram preserva-

dos na matriz fina, recristalizada, composta por plagioclásio e piroxênio, com granu-

lações variando entre O,O2 e O,1O mm (fotomicrografia 4). Mesmo nos epídoto-
-anfibolitos, ainda é possível reconhecer ant¡gos piroxênios ígneos agora substituí-
dos por anfibólitos de composição tremolÍtica-actinolíticas e, entre as concentrações
de epídoto, o contorno de antigos cristais poligonais de plagioclásio recristalizados,
como ocorre na fotomicrografia 3.

Fotomicrografia 4 - Amostra CB-l009, nicóis cruzados, aumento 25x. Porfiroclasto de
plagioclásio com sombra de pressão de cristais recristalizados em rocha fresca,
de granulação fina, textura granoblástica e composição gabróide. Unidade PICBI
do Complexo de Cana Brava.

Devido a essas feições, os litotipos dessa unidade devem corresponder a rochas

de composição máficas cuja granulação fina deve-se a cominuição dos grãos devido

ao transporte tectônico que sofreram. Localmente podem estar preservadas texturas
mais finas originais (Fotomicrografia, 5) conseqüência, possívelvmente do refriamen-

to mais rápido na base do Complexo. Os epídoto-anfibolitos dominantes devem cor-

responder às tranformações impostas às rochas de composição gabróide onde

houve maior acesso de fluídos ao sistema.

A composicão mineralógica das rochas de composição gabróide pode ser obser-

vada na tabela 1 (amostras, 1OO8 e 1006). À exceção da menor granulacão, as
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Fotomicrografia 5 - Amostra CB-1008, nicóis paralelos, aúmento de 25x. Rocha de
composição gabróide, fresca, granulação fina e levemente foliada. Unidade PICBI
do Complexo de Cana Brava. {Microgabro da Borda El.

principais características composicionais das fases minerais presentes são as mes-

mas dos gabróides da unidade PICB¿, que serão discutidos poster¡ormente.

Em relação aos epídoto-anfibolitos temos como mineralogia principal anfibólio
de composição tremolítica-act¡nolítica, clinozoisita-epídoto e mais raramente p¡stac¡-

ta, freqüentemente associados ao plagioclásio de composição albita ou oligoclásio.
Como minerais acessórios, aparecem quartzo, minerais opacos, titanita e clorita, que

em conjunto nunca ultrapassam 7o/o do volume total da rocha.

4.1.3.2 - A Unidade PICB2

Esta segunda unidade do Complexo é composta principalmente por serpentini-
tos. É nela que se encontram os corpos mineralizados de amianto crisotila, localiza-

dos na sua extremidade S nas vizinhanças da cidade de Minaçu. Nela também
encontram-se as melhores evidências de estruturas e texturas ígneas estratiformes
preservadas no complexo.

Embora seja composta quase exclusivamente por serpentinitos produtos da

transformação de meta-peridotitos e/ou meta-dunitos, localmente é possível obser-
var a alternância com bandas de gabros e piroxenitos com espessuras que variam

entre centimétricas a métricas. Estas exposições foram observadas na sua maioria

na cava B da SAMA e também aparecem representadas nas amostras de testemu-
nhos de sondagem das cavas A e C, onde se localizam as principais reservas da re-

111:,1tltrir¡ tirl (rtl(rrll';rìr 
"ì ' " lrrlj ;l :-' I



51

ferida mineração. O profundo grau de alteração dessas rochas e a superposição de

feições tectônicas, como foliação milonÍtica além de falhas e dobras dificultam a ob-

servação e descrição detalhada desses leitos bem como dos contatos entre eles, po-

rém, tañto nos testemunhos como nos afloramentos da cava B, a passagem entre
um litotipo e outro é abrupta, mudando a mineralogia e a textura da rocha, sem mu-

dança reconhecível na granulação.

Nas rochas mais transformadas, nos serpentinitos, muitas vezes ainda é possí-

vel reconhecer restos de textura ígnea cumulática (fotomicrografias 6 e 7l'. Na foto-
micrograf ia 6, observa-se o contorno de ant¡gos grãos de olivina, agora

Fotomicrografia 6 - Amost¡a CB-12O7, nicóis paralelos, aumento 25x. Evidências de
textura ígnea cumulática nos serpentinitos da unidade PICBz do Complexo de
Cana Brava. Notar os pequenos grãos de magnetita que marcam os contornos de
ant¡gos cristais euhedrais de olivina substituídos por serpentina. Esta feição já
não é nítida nos limites superior e inferior da fotomicrografia onde a rocha
começa a apfesentar foliação incipiente.

completamente substituídos por cristais de serpentina delimitados por pequenos

cristais de magnetita. Próximos ao limite inferior e superior da fotomicrografia, essas

feições já não são tão bem definidas, devido ao fato de a rocha aí apresentar folia-

ção milonítica superimposta. Na fotomicrografia no 7, encontram-se restos de ortopi-
roxênio e clinopiroxênio parcialmente substituídos por clorita, minerais opacos e

pequenos grãos de espinélio, envoltos por matriz de serpetina. Em outras amostras,
é possível observar a intercalação milimétrica de leitos de serpentina com restos de

olivina, alternados com leitos onde predominam ortopiroxênio e clrnopiroxênio, res-

pectivamente, em relação à olivina (fotomicrografia 8), Tais leitos deveriam original-
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Fotomicrografia 7 Amostra CB-1206, nicóis paralelos, aumento 25x. Restos de
ortopiroxênios e clinopiroxênios em meio à matriz de serpent¡na e clorita.
Unidade PICBz do Complexo de Cana Brava.

Fotomicrografia 8 - Amostra CB-l018, nicóis cruzados, aumento 25x, Bandamento
composicional em amostra de serpent¡n¡to da unidade PICBz do Complexo de
CeJna Brava. Alternam-se leitos de composição serpent¡nítica com leitos onde
predominam orto e clinopiroxênios.
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mente corresponder à alternância enTre composições dunft¡cas e perid ot fticas-p¡roxe-

nfticas.

Nestas rochas predominam granulações finas com os cr¡stais de olivina e piroxê-

nios atingindo em média O,4 - O,5 mm. Localmente, onde a granulação é mais gros-

sa, temos cr¡stais de até 1,7 mm.

Pela presença de fragmentos não transformados dos minerais originais ou pelas

proporções relativas entre serpentina e clor¡ta observadas em låmina, ou ainda pelo

hábito dos minerais or¡g¡nais, consideramos que essa unidade é composta essencial-

mente por serpentinitos formados a partir de peridotitos cu¡a mineralogia fundamen-
tal era constituída pelas seguintes fases m¡nera¡s com as correspondentes
proporções em volume: olivina (60 a 8Oo/ol, ortopiroxènio (15 a 250/"1, cliropiroxênio

15 a 150/"1, espinélio verde (0,5 a 1,5 o/ol e minerais opacos (O a 1o/"1.

Já a composição dos serpentinitos é dada essencialmente por serpentina (5O -

98%), carbonatos (1 - 35%), fragmentos dos minerais originais (O a 35olo), minerais

opacos (O - 3o/ol, clorita (0 - 1Ùo/ol, anf ibólios trenolita-actinolita (O-5 %) e quartzo

lO-4 o/ol.

4.1.3.3 - A unidade PICB3

As rochas desta unidade ocorrem de forma mapeável na estreita faixa que atin-
ge no máximo algumas centenas de metros na porção S do Complexo. Nas porções

centrais e N, ocorre de forma descontÍnua na região do contato entre as unidades
PICBz e PICB¿,

Macroscopicamente são rochas de granulação fina a média onde os grãos apre-

sentam dimensões que variam entre 0,1 a 3 mm, com dimensões médias por volta
de 0,8 a 1,4 mm. Predominam rochas com estrutura maciça embora não seja rara a
presença de rochas com foliação milonÍtica.

Constituem-se principalmente de websteritos, onde o teor de clinopiroxênio é

sempre ma¡or que o de ortop¡roxênio, sendo mais freqüente apresentarem ortopiro-
xênio entre 25 a'l5o/o e clinopiroxênio entre 75 a l OOo/o do volume total da amos-

tra. Ocorrem raramente clinopiroxenitos.

As rochas mais próximas ao contato com a unidade PICBz tendem a apresentar
granulação ma¡s fina, ausênc¡a de plagioclásio e ma¡or teor em clinopiroxênios, nas

quais a textura cumulática é ev¡dente (fotomicrograf ias 9 e 10).
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Fotomicrografias 9 e 10 -Amostra CB-l211, nicóis paralelos e cruzados, aumento de 25x.
Textura cumulática em leito de piroxen¡to. Un¡dade PICBz do Complexo de Cana
Brava. Os piroxenitos da unidade PICBg freqüentemente apresentam este mesmo
padrão textural quando próximos ao contato com a unidade PlCBz.
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Em direção ao contato com a unidade PIC:B¿ a granulação tende a aumentar
bem como o teor em ortopiroxênio e aparece plagioclásio intercumulus (Fotomicro-
grafia 1 1). As amostras mais ricas em plagioclásio chegam a constituir mela-gabros
e/ou mela-ortopiroxênio gabros como as amostras CB1O41 e CB1O42 da tabela 1.

Fotomicrografia 11 - Amostra CB-1042, nicóis paralelos, aumento 25x. Piroxenito com
textura cúmulus. Notar cristais de plagioclásio intercúmulus entre os grãos de
piroxênio. Unidade PICBg do Complexo de Cana Brava.

Os piroxenitos apresentam poucos minerais acessórios, sendo os minerais opa-

cos os mais freqüentes. Outros minerais como anfibólios, biotita e clorita, quando
presentes, são sempre secundários e formados às custas dos piroxênios. Minerais
secundários do grupo do epídoto, além de calcita e sericita, podem ocorrer nas ro-

chas com plagioclásio. Em volume, os minerais acessórios variam muito na sua pro-

porção chegando a ser dominantes nas amostras mais transformadas.

4.1.3.4 - A unidade PICB4

Esta unidade e a PICBs constituem as unidades máficas do Complexo e respon-

dem por seu maior volume de rochas expostas.

Devido ao fato de que muitas feições estruturais, texturais e mineralógicas são

comuns às rochas das unidades PICB¿ e PlCBs, serão utilizadas informacões destas
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duas unidades no que tange à drlscrição geral destas feições, deixando para o subi-
tem seguinte os principais aspect,)s e diferenças que nos levaram a separá-las.

Ouanto aos lilotipos, a unidade PICB¿ é composta por ortopiroxênio gabros e

também por gabros, mela-gabros, leuco-gabros, noritos, clinopiroxênio noritos, ro-

chas de composição d¡orítica e intercalações de rochas anf¡bolít¡cas.

Macroscopicamente, as rochas gabróides apresentam grande variação nas es-

truturas, ocorrendo tipos com estrulura maciça e aspecto fgneo e tipos com estrutu-
ra foliada. A foliação, quando presente, tem, na grande maioria dos casos,

características de foliação milonftica. Ocorre de forma mais ¡ntensa nas proximida-

des de falhamentos principalmente ao longo da grande zona de deformação dúctil-
-rúptil que delimita a maior extensão do contato entre as unidades PICB¿ e PlCBs.

Rochas foliadas onde, embora orientados, os minerais não apresentam evidên-

cias de deformação dúctil ou nfptil, podem estar relacionadas a processos ígneos

originais, conforme discutidos por Nicolas (1992).

Freqüentemente, rochas de um mesmo afloramento apresentam diferentes
graus de foliação, havendo alternåncias desde centimétricas até métricas ou deca-

métr¡cas entre litotipos não foliados que passam de forma mais ou menos abrupta
para litotipos com f oliação.

As rochas mais foliadas tendem a apresentar granulação f¡na ou fina a média.

No geral as rochas não foliadas tem granulação maior, predominando termos com
granulação média entre 1,5 a 3mm.

Tais diferenças são também evidentes ao microscópio onde as rochas não folia-

das tendem a apresentar texturas fgneas panhipidiomórf icas, enquanto as foliadas

apresentam texturas m¡lonít¡cas e/ou granoblásticas.

As fotomicrog rafias 12 a 18 referem-se a estes diferentes t¡pos textura¡s.

Na fotomicrografia 12, observa-se a foliação milonítica entre leitos de composi-

ção feldspática, alternados com leitos de piroxênios cominuídos pela deformação. É

freqüente a presença, nas rochas mais deformadas, do mineral quartzo, alongado e

com extinção ondulante (fotomicrograf ia 1 3). Nestas rochas, este mineral deve estar

associado a possfvel solubilização, mobilização e reprecipitação da síl¡ca, fato co-

mum em zonas de cisalhamento (Gates and Speer, 1 991 ).

Já as fotomicrograf ias 14 e 1 5 exibem texturas ígneas em rochas da unidade

PICB5 que ocorrem também na unidade PICB¿.
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Fotomicrografias 12 e 13 - Respect¡vamente: Amostra CB-l271 (nicóis paralelos, aumento
25xl e Amostra CB-1306 (¡ricois paralelos, aumento 25xl'. Texturas miloníticas
em rochas gabróides cisalhadas do Complexo de Cana Brava.
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Fotomicrografias 14 e 15 - Respectivamente: Amostra CB-1087 (nicóis paralelos, aumento
25x) e Amostra CB-1061 (nicois paralelos, aumento 25x1. Aspectos de textura
ígnea preservados em rochas gabróides da unidade PICBs do Complexo de Cana
Brava. Notar substituição incipiente dos piroxênios por hornblendas.
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(fotomicrografias 17 e 18).
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granoblásticas e foliação incipiente (fotomicrogra-

plagioclásios com evidentes características ígneas

Fotomicrografia 16 - Amostra CB-l157, nicóis cruzados, aumento 25x. Plagioclásios
recristalizados, com hábito poligonal, contatos ¡ustapostos e com junções
tríplices em rocha gabróide com textura granoblástica. Unidade PICB¿ do
Complexo de Cana Brava.

Fotomicrografia 17 - nicóis cruzados, aumento 100x. Ortopiroxênios levemente zonados,
com lamelas de exolução de clinopiroxênios em rocha gabróide de granulação
fina, estrutura foliada e textura granoblást¡ca. Unidade PICB¿ do Complexo de
Cana Brava.
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Fotomicrografia 18 - Amostra CB-1029, nicóis cruzados, aumento 25x. Cristal zonado,
hipidiomórfico de plagioclásio em rocha gabróide foliada, com textura
granoblástica. Unidade PICBs do Gomplexo de Gana Brava.

A mineralogia principal destas rochas é constitufda por ortopiroxênio (O a3Oo/ol,

clinopiroxênio (15 a 45o/ol e plagioclásio (2O a 75o/ol. Como minerais acessórios, po-

dem estar presentes: quartzo, biotita, anfibólio, minerais opacos, minerais do grupo

do epídoto, apat¡ta, titanita, zircão, calcita e sericita. À exceção dos minerais opa-

cos, da apatita, da titanita e do zircão, os demais minerais acessórios são, sempre

que presentes, secundários, formados por processos metamórficos, retrometamórfi-

cos ou deutéricos, a partir de piroxênios e do plagioclásio. Em termos de proporção

volumétrica estes minerais, em conjunto, nunca ultrapassam 12o/" do volume total

da amostra,

O teor em anortita dos plagioclásios varia entre 45 e 7Oo/".

Os anfibólios formados nas bordas dos piroxênios são hornblendas com pleoco-

rismo castanho e, muito raramente, anfibólios fibrosos incolores, da série tremolita-

actinolita. Localmente nota-se a passagem dos anfibólios castanhos para anfibólios
verdes.

Além das rochas gabróides, ocorrem também nas unidades PICB+ e PICBs

chas de composição anfibolítica, conforme referido no subitem 3.2.1 deste texto.

Essas rochas, microscopicamente, são em geral foliadas com coloração verde

escura a preta, granulacão fina ou fina a média, porfiroblást¡cas ou não. Ouando
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porfiroblásticas, os porfiroblastos são minerais poiquilfticos de granada (fotomicro-

grafia 19), ou de ortopiroxênio e, mais raramente, de rutilo (fotomircrografia 20).

Fotomicrografia 19 Amostra CB-1060, nicóis paralelos, aumento 25x. Parte de
porfiroblasto poiquilítico de granada em amostra de anfibolito fino que ocorre
como encrave na unidade PICBs do Complexo de Cana Brava.

Fotomicrografia 20 - Amostra CB-1033, nicóis cruzados, aumento 25x. Porfiroblastos de
ortop¡roxênio (claros) e rutilo (escuros), poiquilíticos, sobrecrescidos em matriz
anfibolítica em amostra de xenólito. Unidade PlCBs, porção S do Complexo de
Cana Brava, adjacente ao contato com a Seqüência de Palmeirópolis.
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Os porfiroblas'tos de granada chegam a ating¡r 15 cm de diâmetro (fotografia 5),

enquanto que os de ortopiroxênio e rutilo são menores, atingindo até I e 5 mm, res-

pect¡vamente.

Mineralogicamente, estes anfibolitos são constituídos por anfibólio e plagioclá-

sio, podendo ou não estar presentes ortopiroxênio, clinopiroxênio e granada. Como

minerais acessórios, temos titanita, opacos, quartzo e rutilo, que, em conjunto, so-

mam no máximo 5o/o do volume total das amostras.

O anfibólio presente é sempre hornblenda com pleocroismo verde dominante,

segundo as seguintes fórmulas pleocróicas X - castanho claro, Y - verde acastanha-

do,Z - verde escuro ou X - verde claro, Y - verde, Z-verde escuro.

Nos plagioclásios, o teor em anort¡ta varia entre 65 e 75o/o.

Suas texturas são sempre granoblásticas. Localmente, apresentam feições de

sobrecrescimento metamórfico de minerais de grau alto sobre a paragênese anterior

como no caso da amostra da fotomicrografia 20. É. comum os plagioclásios destas

rochas portarem padrões de inclusões fluidas como o mostrado na fotomicrografia

21. Esta feição é correlacionável aos padrões de inclusões fluidas apresentados por

Sterner e Bodnar (19891 para inclusões formadas durante processos de reaqueci-

mento a temperaturas elevadas poster¡ores å formação da inclusão original, como

Fotomicrografia 21 - Amostra CB-l150, nicóis paralelos, aumento 400x. Notar o. padrão
-circular de diminutas inclusões fluidas dispostas ao redor de cicatriz de inclusão
anter¡or que sofreu explosão por sobreaquecimento. Amostra de anfibolito do
interior do Complexo de Cana Brava.
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pode ocorer em processos pol¡metamórf icos ou de imersão de material rochoso pre-

existr:nte em magmas.

4.1.3.5 - A unidade PICBs

Esta unidade, a última do Complexo de Cana Brava, encontra-se na sua porção

superior em contato com as unidades PlPl, PlP2 e PlPs da Seqüência vulcano-sedi-

mentar de Palmeirópolis.

É composta por gabronoritos, noritos, leuco-gabronoritos, clinopiroxênio noritos,

leuco-clinopiroxênios noritos, ortopiroxênio gabros, leuco-ortopiroxênio gabros, leu-

co gabros, dioritos, quartzo gabros, quartzo dioritos, e, localmente onde se encon-

tram ausentes os piroxênios, tonal¡Îos.

Esta variedade litológica reflete mudanças na proporção dos minerais, que ocor-

rem de afloramenlo para afloramento ou mesmo em um único afloramento, ou bloco

de rocha, devido à presença ou não de determinada fase mineral, de sua abundância

relativa ou ainda do teor em anortita do plagioclásio.

Mineralogicamente, as rochas gabróides são constitufdas essencialmente por or-

topiroxênio (O a 5O%), clinopiroxênio (0 a 35%), plagioclásio (28 a 620/"1, anfibólio

(O a 387o), biotita (0 a 27o/ol, quartzo lO a 23%l e granada (0 a 15%). Como mine-

rais acessórios ocorrem rutilo, opacos, apatita, minerais do grupo do epfdoto, calci-

ta, talco, sericita e zircão. Destes, os minerais do grupo do epfdoto, a calcita, o

talco e a sericita, sempre que presentes, são secundários, formados a part¡r de piro-

xênios e/ou do plagioclásio. No conjunto, os minerais acessórios nunca ultrapassam

47o do volume global da amostra.

A composição mineralógica dessas rochas é, no geral mais diversificada que a

da unidade anterior, e foi essa feição que nos levou a separá-la. Ouando comparada

com a mineralogia das rochas da unidade PICB¿, nota-se o progressivo aumento dos

minerais biotita, quartzo e anfibót¡o e redução relativa nos teores de ortopiroxênio e

de clinopiroxênio. Como conseqüência temos aumento no volume de rochas gabrói-

des leucocráticas, onde é comum a presença de quartzo e de biotita.

A b¡otita, que até então aparec¡a exclusivamente como mineral secundário for-

mado às expensas dos piroxênios aparece agora também como mineral primário for-

mada isoladamente em meio a cristais de plagioclásio e/ou de plagioclásio e de

piroxênio (fotomicrograf ias 22 e 23), embora ocorram também biotitas evidentemen-

te secundárias formadas a part¡r de piroxênios e anbibólios. (fotomicrograf ia 24).
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Fotomicrografias 22 e 23 - Respectivamente: Amostra CB-l025 (nicóis paralelos, aumento
25x) e Amostra CB-1023 (nicóis paralelos, aumento 25x). Cristais primários
(isolados ou não) e secundários de biotita em rochas de composição gabróide.
Unidade PICBs do Complexo de Cana Brava.
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Fotomicrografia 24 - Amostra CB-1029, nicóis paralelos, aumento 25x. Núcleos de
piroxênio no interior de anfibólios que os substituíram. Os anfibólios. por sua
vez, encontram-se parcialmente substituídos por biotitas. Unidade PICBs do
Complexo de Cana Brava.

O anfibólio, quando presente, é aparentemente sempre secundário e formado a

partir de piroxênios, como indicado na fotomicrografia 24. Seu pleocroismo obedece
à fórmula pleocróica onde predominam tons castanhos, conforme apontado anterior-
mente, no item 4.1.4.4.

Granada é outro mineral que aparece em algumas amostras em equilíbrio com
plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio e biotita, em cristais não porfiroblásticos.

O teor em anortita dos plagioclásios situa-se entre 30 e 7Oo/o.

Ortopiroxênio e clinopiroxênio não estão presentes apenas nas amostras de

composição tonal ítica.

Ouanto à granulação, predominam rochas com granulação média, entre 1,5 a 3
mm, como na unidade anterior, porém localmente próximos aos contatos com a uni-

dade PlPz de Palmeirópolis, ocorrem rochas de granulação grossa, chegando a apre-

sentar minerais com dimensões médias entre 1 a 2 cm, quando então adquirem

aspecto pegmatóide.

As rochas de composicão anfibolítica desta unidade têm as mesmas caracterís-

ticas que as da unidade precedente e encontram-se descritas conjuntamente no item

a nterior.
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4.1.4 - O Gabro da Serra da Bota

O corpo máfico da Serra da Bota é constitufdo por rochas não foliadas com tex-
turas ígnea panhipidiomórfica, subofÍticas e, localmente, coroníticas.

Apresentam granulação média a média-grossa. Predominam minerais com di-

mensões entre 1 a 3 mm. Nas amostras mais grossas com maior concentração de

piroxênios é que localmente ocorrem texturas subofíticas, sendo mais comum textu-
ra panhipidiomórfica.

Texturas coroníticas ocorrem localmente apenas nas amostras que apresentam

olivina modal (fotomicrografia 25).

As rochas que constituem esta unidade são gabros, ortop¡roxênio-gabros e olivi-

na ortop¡roxênio gabros coroníticos. Localmente ocorrem ortopiroxênio dioritos.

Mineralog¡camente são constituÍdas por olivina (O-15o/o), ortopiroxênio (5 a

15o/ol, clinopiroxênio (13 a 4Oo/ol, plagioclásio (15 a 4Oo/ol, anfibólio (0 - 15%), mi-

nerais opacos 11 - 3o/"1e espinélio (0 - 1,Oo/ol.

O teor de anortita no plagioclásios varia entre 48 e 62 Y". É comum observar-se
plagioclásios zonados com bordas mais ricas na molécula albÍtica e núcleos mais

anortÍticos.

Fotomicrografia 25 - Amostra CB-1105, nicóis paralelos, aumento 25x. Textura coronítica
em olivina ortopiroxênio gabro do Gabro da Serra da Bota (PMSB).
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Os minerais aces't¡órios são essencialmente os minerais opacos e os espinélios
verdes. Os espinélios, quando presentes, ocorrem em diminutos cristais (entre 0,O1

e O,O4 mm), associados aos minerais opacos ou em intercrescimento simplectítico
com o anfibólio das coronas.

Minerais secundários prat¡camente não ocorrem nestas rochas que são essen-

cialmente frescas. Apenas em alguns locais, nas proximidades das encaixantes são

encontradas rochas alteradas quando então os p¡roxênios estão uralitizados e os pla-

gioclásios saussuritizados.

Texturas coroníticas ocorrem exclusivamente nas rochas com olivina. Consti-
tuem-se de coronas compostas por anéis de ortop¡roxênio, seguidos por anéis de an-

fibólio ao redor das olivinas circundadas por plagioclásio. Os anéis evitam o contato
direto entre estas últimas fases. Ocorrem também coronas onde o mineral que se

encontra ao centro é um mineral opaco. Nestas, os anéis nem sempre são contínuos

o que possibilita o contato entre o mineral opaco e o plagioclásio. Nelas também o

anel de ortopiroxênio pode não estar presente.

É freqüente a ocorrência nos dois tipos de coronas, de ¡ntercrescimentos simp-
teclíticos entre anfibólio e espinélio verde. Ouando presentes, estes intercrescimen-

tos não ocorrem ao longo de todo anel de anfibólio, mas apenas em parte dele.

Detalhes destas feições podem ser observados nas fotomicrografias 26, 27 e

28.

Fotomicrografia 26 - Amostra CB-1109, nicóis cruzados, aumento 25x. Detalhe de
coronas ao redor de cristais de olivina. Gabro da Serra da Bota (PMSB).
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Fotomicrografias 27 e 28 - Amostra CB-l1O9,aumento 2OOx, respect¡vamente, nicóis
cruzados e paralelos. Detalhe de corona ao redor de cristal de olivina. Da direita
para a esquerda, temos: olivina, faixa de cristais de ortopiroxênios e, por fim,
faixa de cristais de anfibólio em intercrescimento simpiectítico com espinélio
verde.



69

O anfibólio ocorre exclusivamente nas coronas ou como mineral secundário for-
mado a part¡r dos piroxênios. Tem pleocrofsmo com tons castanhos a marrons, se-
gundo a seguinte fórmula pleocróica: X - castanho claro Y - castanho esverdeado Z -
marro m.

4.2 - Oulmica de rochas

4.2.1 - Apresentação dos dados

Na tabela 2, encontram-se os dados analfticos de elementos maiores e traços da

Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis, das diversas unidades do Complexo
de Cana Brava e do Gabro da Serra da Bota. assim distribuidas:

Seqüência de Palmeirópolis (PlP): 22 amostras

Unidade PICBI do Complexo: I amostras

Unidade PICBz do Complexo: 2 amostras

Unidade PICBg do Complexo: 5 amostras

Unidade PICB¿ do Complexo: 42 amostras

Unidade PICBs do Complexo: 38 amostras

Gabro da Serra da Bota: I amostras

Na tabela 3, encontram-se os dados analíticos de Elementos Terras Raras (ETR)

de amostras de algumas das unidades acima relacionadas, assim distr¡buídas:

Seqüência de Palmeirópolis (PlP): 6 amostras

Unidade PICBI do Complexo: 3 amostras

Unidade PICBg do Complexo:

Unidade PICB¿ do Complexo:

l amostra

7 amostras

Unidade PICBs do Complexo: I amostras

Será com bâse nestes dados analíticos que serão discutidos os efeitos das

transformações pós-magmáticas sobre as rochas do Complexo de Cana Brava e

suas características e afinidades geoquímicas, compârando-as simultaneámente com
as rochas da Seqüência de Palmeìrópolis e com o Gabro da Serra da Bota.



70

\mostre c8-1256 cg-1267 cB-136t c8.1368 cB-1S60 cB-1361 cB-1348 cs-1347 ca-1344

Jn. Litol. PIPl PIPI PIPl PIPl ÞrPf PIPl PIPl PIPl PIPl

ìocha ânflbollro ânflbollro âñtlbôllto ânnbo to !nffbott! ánñbollto ânflbol¡to

-ocaliz. G s 6 a f{ ll ]{lF¡s.3, N(Fld.3) Itro.3l

:RX 96

3io2 48.28 48.1 1 47.92 49.27 52.09 51 .95 49.3C 47.15 51.38
rio2 1.45 1.32 0.99 0.84 r.15 1.3i 1 .32 1 .21 1.72
\t2()3 12.28 15.7C 17.83 14.64 r 4.83 13.15 12.11 12.7 4 13.23
:eOt 9.26 8.88 6.92 7 .21 9.59 11.6C 12.51 12.88 13.07
llnO 0.1 5 0.16 0.13 o.12 o.17 o.1 o.22 o.1 I o.21
HsO 4.14 4.42 8.O6 10.86 6.35 7.94 9.99 10.12 7.39
laO 14.7 2 14.59 15.94 r 5.04 11.86 10.9C 12.17 14.67 10.38
\la2O 2.O2 2.14 1.68 1.56 3.23 2.14 1.66 o.77 1.81
(2() 0.46 o.45 0.33 0.28 o.52 o.s7 o.52 o.12 0.61
,205 0.16 o.1 5 0.1 6 o.09 o.1 4 o.1 5 0.1 1 0.1 0 0.1
t20 0.64 1.53 0,46 1 .44 1 .O7 o.83 1.1 2.15 0.36
:eo

.d. 0.5: o.51 0.46 0,40 0.60 0.59 0.56 o.s6 0.64
:RX pom

)t 22! 242 195 438 316 329 464 309 130

Ni 8t 88 98 124 84 77 106 138 41

ìb 14 17 12 I I I 12 12 2A

Sr 423 411 429 329 204 204 I 1 150 271

Y 17 13 12 26 34 2A 38 43

Zt 102 90 84 6C 126 108 83 74 144
Nb t 17 16 I 257 7 I
Ba

LA

De

\td
Pb

Tabela 2 - Composições químicas obt¡das por fluorescência de raios-x de amostras da
Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis lPlPr e PlP3), do Complexo de
Cana Brava lPlCBr a PICBs) e do Gabro da Serra da Bota (PMSB).
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qmostra cB-1360 c8.1361 cg-1369 ca-1231 c8.1233 cB-1236 cB-t335 CB t337 c8.1330

Jn. Litol. PIPl PIPI PIP3 PIP3 PIP3 PIP3 PIP3 PIP3 PIP3

locha ¡nrbolko ânllbolho ânllbolllo ânflbollto ãnllbollto

-ocsl¡2. lF¡d.31 1{lFld.3l a t{ f{ 1{ {no,3) lFlq,3) (Flo.3t

;RX 0/6

sio2 50.38 50.02 55.50 44.80 43.56 46.48 50.24 48.80 48.83
tio2 1.3€ 1.29 0.57 2.6S 2.18 2.34 1.78 1.79 1.50
cr2()3 12.01 14.29 12.12 16.32 13.33 15.06 14.72 1 3.61 13.79
:oOt 12.33 12.37 6.54 15.69 15.75 15.53 13,88 14.50 13.09
MnO o.1 o.21 o.27 o.23 o.22 o.17 o.21 o.23 o.21
UsO 7 .44 7.36 11 18 I O.45 4.27 4.50 5.21 6.49 7.1

låO 13.8€ 11.76 12.05 5.43 18.64 12.50 10.6C 17.49 12.5r
\la2O l.8c 2.1 o.50 3.69 1.65 2.65 3.20 2.50 2.43
(20 0.4c 0.36 1.13 o.12 o.1 0.3c o.41 o.35 0.1
,205 0.1 c 0.1 1 0.06 0.5c 0.1 0.4c 0.1 I o.1 o.12
H20 I .22 0.8i 1.53 1.33 1 .41 o.27 0.1 I o.22 1 .13
FaO

i.d- o.62 0.6! o.37 o.60 0.79 0.78 0.73 0.69 0.65
FRX ppm
Cr 339 201 46 190 81 211 177 r60 391
Ni 30 84 32 151 48 102 66 61 83
Rb 17 11 101 12 t1 20 12 I
Sr 234 16€ 4Aa 117 561 144 150 117 144
Y 38 35 3g 13 43 50 43 42 31

2¡ 100 10s 132 256 134 207 145 t4a 100
Nb 11 14 28 10 33 I 11 10
8a
LA

le
\¡d
Pb

Tabela 2 (continuação)



\mo6tra cB-13¡tO CB-t l¡ll cB,l3¡¡4 c8.1352 cB-to43 cB-1006 ca,100a cB-1146 cB.10ao

Jn. Litol. PIP3 PIP3 PIP3 PIP4 PICBl PICBl PICBl Ptc8l PICBl

ìocha .nllbolho ânñbolho !nflbollro ânl¡bolllo s!bróld6

-ocaliz. lFld.3l lllFlo.3] lllF¡û.31 r¡lF¡o.31 a c c c N

:RX 96

5io2 47 .48 50.88 47.82 49,09 56.05 51.2S 48.87 52.62 52.85
tio2 1 .42 1.13 1.66 1.30 1 .41 0,31 1 .4t o.44 0.55
qt203 12.57 13.12 14.34 15.16 13.26 13.83 17.43 12.94 13.34
:eOt 12,50 1 1.67 r 3.98 12.36 11 .32 9.76 11.95 9.30 8.41

\ilnO o.22 o.21 o.23 o.21 0.1 8 0,1 9 o.21 o.17 0.1 6

VlqO 6,21 8.7 4 7.70 7 .47 4.37 16.13 6.09 12.05 12.18
laO 16.7t 12.73 11.41 11.46 8.29 7.35 11.O9 l'l .1 10.55
\la2O 2.48 1.16 2.33 2.40 o,78 0.84 1,91 1 .22 1.1

<20 0.1 0.1 8 0.31 0.38 o.1 1 0.09 o.27 o.05 0.65

'205 0.1 o.o8 0.1 5 0.11 0.26 o.o2 o.22 o.03 o.06
-120 2.9Í o.50 o.46 0.48 3.18 0.73 o.32 o.7 a 2.7 4
:go 9.30 10.38
.d. 0.67 0,57 0.64 0.62 o.57 0.38 0.6€ o.44 o.41

FRX ÞÞm
Cr 377 508 166 202 209 1318 362 99 579

{i 6g 77 77 I 54 489 106 69 92
Bb 7 t3 13 E 6 I 5 21

Sr 17Í 227 186 55 171 76 118 92 122
Y 31 27 35 35 38 11 44 15 t
l¡ 9t 77 104 t11 277 42 137 33 6;
Nb 1 I l0 o 19 I 13 4

Ba 31 155
LA 7 16
Ce 21 30
{d 3 18
Pb 4

Tabela 2 (cont¡nuação)
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\mostr6 cB.107a cB-1014 cB.10a1 ca-1206 c8.1207 c8,1209 cg.104'l cB.'ro42 ct¡- 1o/to

Jn. L¡tol. PICBI Plcal Ptcgl PICB2 Ptca2 Ptca3 PICB3 PICB3 Ptca3

locha .nflbolho !nflbolho ânllbolllo

-ocal¡z f{ n 6 6 a s 6 6
:RX %
¡¡o2 s0.80 51.31 52.57 45.O7 46.69 55.02 s3.68 51.5:¡ 50.55
tioz 1.26 r.30 1.93 o.o2 o.ol 0.03 0.1 6 o.17 o.22
\t2()3 13.29 12.19 13.7 4 0.94 o.o7 2.34 5,51 6.OO 3.38
FeOt 10.83 12.30 11.43 7.OO 5.78 10.22 7.68 8.6€ 5.48
MnO o.r8 o.2c 0.18 o.1 1 o.09 0.13 0.1 6 0.1 I o.14
[fsO r 0.62 9.71 9.1 3 45.47 46.47 24.34 27.69 27 .84 20.45
CâO 11.22 11.33 9.77 1.01 0.00 3.18 4.37 4.76 14.6f
Na2O 1 .27 1.39 o.6c o.o0 0.00 0.02 0.1 8 o.22 0.1
K2() o.27 o.21 o.2e o.o0 o.00 o.o0 0.02 o.03 o.o1
P205 0,1 5 0.16 o.27 o.o0 0.00 o.o0 o.o1 0.o 1 0.01
Ã20 1 .52 1.72 2.4 13.16 11.2C 5.57 0,1 9 0.59 0.4€
FeO 7.61 6.73 4.1
.d. 0.5c o.s6 0.s6 o.t3 0.1 1 o.27 o.22 o.24 o.21
FRX DDm

3r 51 258 23C 2264 3239 3344 4476 5105 358€
\l¡ 8t 75 82 2140 1659 919 778 824 46r
Rb 14 1 4 3 4

Sr 139 149 168 11 4 24 ãE 60
Y 31 36 41 2 2 7 o 6 1A

2t 9€ t 10 268 I l1 13 2A 31 3t
\tb 10 18 3 4 2 I
3a 116 79 5

-a 3 2

]ê 6 6 14
\td 1 1 5
rb 4 o c

Tabela 2 {continuação}
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Amostra t133-P cB.tool cB-1002 cB-1372 cs-1373 cB-1302 c!ìr-1156 ca-1167 cB-1050

Un. Litol. flca3 PICB4 PICB4 PICB4 PICB4 Ptc84 Prc¡r4 PICB4 PIC84

Rocha o.bróld6 !nllbolho

Local¡2. a I a a s ¡t s s

FRX OÁ

sio2 50.36 46.5C 47 .54 46.79 46.9€ 51 .1 46.63 47 .34 45,5C

Tio2 0.36 0.67 o.70 o.95 0.8: 0.8t 0.98 o.53 r.19
at203 2.81 19.92 18.32 20.35 19.6i 14.4e 18.56 l7.45 21 .1

FeOt 10.98 10.10 11 .32 9.90 9.94 r o.3: 10.28 10.22 13.61

MnO o.27 o.21 o.22 o.20 o.2c 0.1 o.25 o.23 0.3c

MlsO 20.73 7.79 8.20 7.22 7 .4C 9.6t 8.57 9.56 5.2€

CaO 14.18 13.9€ 12.35 13,72 14.2( 11.1 13.83 13 72 11.14

Na20 0.13 0.73 1.16 o.79 o.7î 1.6t o.7 2 0.76 1.4

K20 0.00 0,03 0,09 o.o2 0.01 0.41 0.06 o.06 o.t 1

P205 0.00 o.o1 0.03 0.01 0.01 o.0s o.o5 0.06 o,2a

H20 0.31 o.44 0.54 0.19 0.07 o,5i o.71 o.08 0.37

FeO 8.47 8.78 8.47 8.60 11.3S

d. 0.35 0.5f 0.58 0.58 0.57 o.5i 0.5 5 0.52 o.72
:RX oom
)r 1636 234 415 230 292 407 573 512 r03

\li 140 29 89 28 32 121 5€ 46 27

ìb 4 7 I 5 4 7 I I
lr 25 142 139 129 135 81 164 14C 243

I 12 18 1 11 29 20 14

Zr I 32 42 24 24 64 38 37 NC

\tb 3 7 10 5 6 7 11 I 12

la t0 42 19 3C 2i
-a 1 5 2 3

]e 11 1 18 17

ud 4 5 I
rb 1 5

Tabela 2 (continuação)
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\mostra cB-1047 cB-1046 ca-1045 ca,10114 cB-1143 cB-1142 ca-1141 cB-11¡lO cB.113g

Jn. Litol. PIC84 PIC84 FICB4 PICB4 PIC84 PIC84 PIC84 PIC84 PIC84

ìocha orbrólds g.bróld€

-ocal¡2. a a a s s s s a s

=RX oÁ

t¡o2 45.7 4 46.84 46.76 45.85 49.25 44.28 44.41 48.34 49.38
tio2 o.5 e o.80 1.19 1.95 0.49 o.72 o.95 o.56 o.75

\t203 19.55 17 .11 20.32 21 .4C 18.25 18.30 18.08 17.92 17.72
:eOt 1 0.91 12.11 13.26 12.95 8.79 10.61 10.75 9.60 9.73
\lnO 0.25 o.26 o.29 0.2t o.17 0.20 o.21 0.18 o.18

vloo 7.55 7 .67 6.10 4.7e 8.02 7.72 7.72 8,43 8.O7

laO 14.56 14.O4 10.36 10.9C 13,07 12.35 12.O4 13.20 12.44
\la2O o.74 o.86 t.14 1 .47 'l ,71 1.60 1.61 L54 1 .54
(2() 0.03 o.07 o.06 o.o7 o.1 o.12 0.r 0,11 0.1
>205 0.06 0.1 5 0.38 0.31 0.02 0.04 o.04 o.o2 0.0i
120 0.41 o.37 0.o7 o.39 0.03 0.38 1 .42 o.32 0,33
:eo 8,25 9,65 12.39 1 r.3S 7 .17 8.30 9.r7 7.85 8.2C

.d. o.59 0.61 0.68 0.73 0.52 0.s8 0.58 o.53 0.58
:RX Dom

lr 142 3.27 76 82 745 339 328 618 337
\l¡ 44 58 45 32 132 104 102 123 l1
ìb I 11 11 6 I I 7

Sr 19C 208 214 295 106 140 137 109 101

1 51 1 22 24 23 r9 2î
l¡ 4C 66 38 17 46 46 45 41 3€

\tb t8 13 13 1 I 10 10 I
la 27 60 26 3€ 51 56 50 35

-a 5 14 5 7 2 5 4 3

le 17 34 25 19 18 17 17 t3 I
\ld 4 21 10 I 12 1 5
rb 2 o 5

|, 6 5

Tabela 2 (continuação)



Amostra ca-1137 cB-1145 cB-1147 ca.11s2 ca-1143 cs-lt44 cB.1'160 cB-1153 cB-1152

Un. Litol. PIC84 PICB4 PICB4 PICB4 PICB4 PICB¡I PIC84 PIC84 PIC84

!nllbol¡1o

Localiz. a ß s s s a s s 6

FRX %
sio2 49.22 49.O0 49.94 48.54 47 .46 47.35 53.44 47.34 49.4î.

T¡O2 0.57 0.95 1.48 o.5 o.24 1.29 1.79 2.41 0.8c
At203 18.28 17.83 19.64 19.25 19.29 14.71 14.96 19.82 17.57
FêOt a.a2 9.53 10.20 9.97 10.1 3 11.74 11.76 14.22 8.7 4
MnO 0.17 0.1 I 0.r 9 0.2c o.24 o.26 o.20 o,25 0.18
lMoO 8.49 8.7 4 4.93 8.48 9,26 6.36 4.89 3.53 4.47
CaO 12.7 4 11.57 11.O3 11.49 12.16 12.55 10.43 9.51 12.81
Na2O 1.51 1 .67 2.13 1 .25 0.95 1.54 1 .87 2,24 1 .55
K20 0.09 o.28 o.28 0.10 0,1 1 0.1 1 0.37 o.29 o.34
P205 0.02 o.1 o.14 0.o5 o.06 0.06 o.25 o.36 0.07
H20 0.39 0.11 0.41 o.27 0.41 o.28 o.20 0.1 8 0.51
FeO 7 .28. 7.86 9.7 2 9.07 7.66 9.49 9.1 r 2.69 7 .22
í.d. 0.51 0.52 o.67 o.54 o.52 0,65 o.71 0.80 0.51
FRX DDm

Cr 542 702 56 530 502 102 42 72 450
N¡ 132 t58 37 l7 11 34 14 35 124
Rb 6 10 I I o 11 7 I
Sr 92 1124 181 146 219 211 r6s 212 161

Y 21 2A .r.7 21 1 25 46 17 39

Z¡ 40 8S 51 37 3C 3S 79 51 60
Nb 16 9 14 23 20 11

Ba 35 9( 142 43 57 51 128 1r 92
La 4 12 5 7 8 14 14 I
Ce t3 30 22 I 21 25 26 24

Nd 6 11 16 13 7 16 14 13

Pb I o 8 5 5 1

Tabela 2 (continuação)
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4mostra cD-1261 ca-1254 cB.117S cB-118r cB-1175 cB-1174 c8.1269 cB-1271 cB-1274

Jn. Litol. FICB¡I PICB¡¡ Ptca4 PICB4 Ptc84 PIC84 PICB4 PIC84 PIC84

ìocha oôb?óldo o.bróldo

-ocal¡2. a s a a a 6 c c c
:RX %
sio2 48,8t 48,96 47.40 51.52 48.1 5 46.79 45.05 49.44 59.8S

Íioz o.62 o.7 6 0.32 0.96 0.30 o.44 0.54 2.1 1 .2i
qr203 14.7t 18.40 20.75 17.83 20.25 17.87 23.63 16.92 17.41
:eOl 10.02 9,98 8.1 I 8.64 8.45 I O.80 10.09 13.79 8.3:
VlnO o.1 0.1 I 0.1 0.1 6 0.18 o.24 o.2a o.2t 0.1

MqO 7 .77 6.97 7.74 7.32 8.20 9.93 6.1 6 4,93 3.0s

laO 12.34 12.81 14.28 10,93 13.43 13.O4 13.02 9.17 6.3Í
\la20 1 .21 1.74 1 .O2 1.99 0.94 0.73 1.17 2.56. 2.7(
(20 0.05 o.08 o.06 0.45 0.03 o.04 o.o7 o.42 o.3I
r205 0.0€ o.o1 o.o2 0.11 0.02 o,04 o.o2 o.2€ 0.1
-120 o.1 o.1 o.1 5 o.24 o.22 0.43 0.0t o.1
:eo 6.27 7.93 7.69 4.76
.d. o.5€ o.59 0.51 0.54 0.51 o.52 0.62 o.7 4 o.73
:RX opm
lr 442 459 317 416 224 540 41 128 7Í.

Ni 142 105 85 95 35 81 2A 3t 21

Rb 5 4 10 7 7 5 11

Sr 141 109 207 103 143 153 280 181 141

Y 2e 17 12 33 14 13 11 57

Z¡ 31 21 26 114 31 35 16 68 224
Nb 6 1, 8 I 5 22 11

Ba 29 130 I 10

La 1 10 5 2

Ce 15 257 16 19

Nd 5 15 I I
Pb 0 0

Tabela 2 (continuação)
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Amostra cB.t126 cB-1124 ca-1114 ca-1082 cB-1(}44 ca-1242 cB-1161 ca-1165 cs-1168

Un. Litol. PICB4 PICB4 PIC84 PICB4 PICB4 PICB4 PICBS PICBS Ptc85

Rocha sôbróld6 qabrólds qõbróldo

Localiz. N t{ ll N f{ s a a

FRX %
s¡o2 48.0: 49.50 44.54 46.O2 45,5€ 57 .41 47 .10 48.68 48.3C

Íio2 1 .O2 0.81 1.25 1.38 1.Ot 3.06 0,34 o.5€ 1 .23

At203 18.92 17,72 17.96 20,13 18,8t 16.21 18.89 7.16 18.84

FeOt 11 .25 10.08 10.27 r 1.66 11.8¡ 8,35 11.39 9.81 12.4

MnO o.24 o.1 I 0.20 0.25 o.2î 0.29 0.31 o.27 o.27

lVoO 8.45 7.66 6.81 6.10 7 .67 3.87 8.91 16.25 6.07

CaO 10.46 12.18 12.O4 t 3.19 13.63 8.75 12.0S 16.41 11 ,52

Na20 1 .42 1.54 1.93 r.00 0.93 0.86 0.73 0.34 1 .O2

K20 o,10 0.11 o.1 5 0.05 0.08 0.92 o.06 o.14 0.04

P205 0.04 0.14 0.1 1 o.17 0.09 0.1 I 0.09 0.o7 0.1 5

H20 o.67 o.26 0.20 0.91 0.08 o.41 0.36 o.14 0.07

FeO 8.95 9.12 8.85 9.62 10.76 7 .25

¡.d. o.57 0.57 o.6c 0.6€ 0.61 0.68 0.56 o.3t 0.67

FRX opm
Cr 375 365 19€ 162 200 162 518 20t 332
Ni 88 89 59 23 40 5 86 13 5C

Bb 7 6 7 I 7 36 I 74

Sr 204 135 153 229 211 267 147 2C 14

Y 11 31 29 19 17 54 18 5C 29

ZJ 31 59 52 41 30 334 47 1 3C

Nb I 10 13 12 7 29 I 64 l1

Ba 51 59 78 48 I 11

La 3 12 10 10 7

Ce 12 24 24 20 aa

Nd 6 l3 10 12 5 4

Pb o 9 2 0

Tabela 2 (continuação)
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Amostra ca-f 160 cg''r 170 cB.1'171 cB.'t't73 cB-1o61 ùB-1063 c8,1066 cB-1060 cB-1069

Un. Litol. PtcgS PICBS PICBS PrcaS PICBS Ptca6 PICB6 PICB6 PICBS

Rocha sâb?óldð s!brólde .nllbollro gàbrólda eôb?óld€

Localiz. a a a a 6 s a a 6

FRX OÁ

sio2 49,3f 43.9( 47 .20 48.99 ¿7.39 46.65 45.1 47 .86 47 .47

Tioz 1 .71 2.5( 0,33 o.39 0.64 1 .O7 1 .7C 1.72 1.23

ar2()3 1 5.64 22,O4 19.14 16.r8 17.44 20.88 21 .35 1A,37 18.48
FeOt 12,94 14.22 t1.o3 11.40 12.35 12.35 13.5€ 12.34 10.35

MnO 0.31 0.3: 0.26 o.26 o.29 0.31 0.34 o.22 0.10
lVsO a.7a 4.1 8.25 9.64 10.25 5.56 5.3€ 6.71 8.38
CaO 10.0t 10.7 12.77 1 1.88 10.55 11.24 11.1 10.99 12.80

Na20 0.89 1.1 0.89 o.90 o.a2 1.06 1.04 1.18 0.87
K20 o.1 0.0r 0.07 0.26 o.o7 o.07 o.0€ 0.19 0.18
P205 o.17 o,7! 0.62 0.05 0.10 0.1 5 o.2E 0.36 o.o8

H20 o.4c 0.4( 0.26 0.50 o.31 0.38 0.14 o.27 o.44
FèO 10.5i 12.91 8.98 8.43 9.41 11 11 12.44 L07 76t
i.d. o.6c o.71 o.57 0.54 0.55 0.69 o.72 0.65 o.55
FRX onm
Cr 281 9t 153 145 398 124 139 152 132
Ni 4t 3/ 31 41 62 17 35 46 32

Rb 7 10 I 10 1 11 11

Sr 162 20s 157 141 167 176 194 2AA 245
Y 2i 2t 1 14 16 20 1 13 1C

Z¡ 11 6( 18 34 37 96 62 7A 34
Nb 2C 23 3€ I I 18 19 12

Ba 4C ?C I l3 27 22 2E 30 24

La 24 4 4 lo 11 6 6

Ce 22 33 12 19 23 25 32 18

Nd 14 17 1 4 t0 7 1t 11 6

Pb 7 5 5 0 2 0 o 0

Tabela 2 (continuação)
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qmostra cB-1070 c8-1069 cB-1027 cs-1029 cB-t031 cB.to33 c8.1026 c8-'ro24 cB-1262

ljn. Litol. PtcaS PICBS PICBS Ptca6 PICBs PtcaS PIC86 PICB6 PICBS

Rocha oôbróld. àrllbollro

.ocaliz. a G s 6 5 s G s 5

FRX %
s¡o2 45.16 45,O7 65.38 60.53 50,46 51.34 46.6S 54.O7 46.42
f io2 2.O3 2.O5 1.15 1 .21 1.85 0.83 3.34 r.59 1.8(
qt2()3 20.67 21 .44 12.43 10.86 t 6.96 10.01 't 9.7 4 17 .43 17.65
:eOt 13.15 13.70 7.11 10,17 14.O8 8,35 10.66 10.64 17 .14
MnO 0.33 0.32 o.15 0.1 I o.30 0.58 o,21 0.23 0.43
MoO 7.37 4.37 5.28 6.10 7.1 12.24 7.53 s.36 6.42
laO 10.29 10.98 4,25 7.45 8.20 15.67 10 .42 a.2a 8.33
\la2O o.84 t.o1 1 .29 1 .42 0.64 o,47 o,77 1.04 1.06
<20 0,07 0.09 2,47 1.9€ 0.06 o.31 0.56 0.99 0,1 0
,205 o.04 0.51 o.o2 0.09 0.23 0.1 5 0.03 o.o 1 0,45
120 0.25 o.1 o.93 0.61 o.27 o. s6 o.20 0.76
=eO 11 .23 12.54 6.55 9.1 I r 2.96 6,78 9.84
.d. 0.64 0.76 0,57 0.63 0.66 0.41 0.59 0.6/ 0.73
:RX DDm

176 87 81 131 21 63 227 3t 105

\li 52 21 35 41 58 40 41 1 42
ìb 10 10 69 76 I 19 2A 4 10
Sr t65 199 235 222 175 173 194 19€ 188

13 21 18 l9 43 64 20 4Í 18

It 55 127 38 92 173 135 70 9¡ 516
\tb 15 21 20 18 13 17 20 34
la 23 32 1 091 968 44 86 161 332
-a 3 I 25 22 10 22 6 l4
le 18 32 32 34 30 49 24 3t
\ld 6 13 11 12 l8 30 7 1

rb 5 0 16 12 4 5 4

Tabela 2 (cont¡nuaçãol



cB-1247 ca-1246 cB-1036 c4.1277 cB-1279 ca-1099 c8-1100 cE-13 t3 c8.1314

. Litol. PICBS PICBS PICBS Ptca6 Þtca6 PICBS PICB6 PIC86 Ptca6

ìochi¡ !ntlbolho qabró¡ds sâbÉld€

-oc6l¡z 5 a a c c c c c c
:RX 96

sio2 47 .67 47 .60 47 .44 45.96 47 .64 45.0C 49.50 47 .22 47 .OS

tio2 1.07 2.OA o.2s 1.15 0.43 1.95 2.31 1.39 o.5(
\r203 16.9C 18.51 19.15 21 24 20.24 19.01 18.49 19.55 21 .45
:eOt 15.37 10.50 9.80 12.O7 10.29 '12.21 t 4.03 10.33 10.6¡
VlnO 0.5€ 0.1 1 o.24 0.34 0.21 o.22 o.32 o.21 o.21
\loO 7 .77 7.11 8.89 5.1 I 10.40 7.64 4.70 7.73 7 .7r
laO 8.99 11.90 13.22 12.33 9.70 10.22 8.6r 11 .42 10.85
Na2O 1.01 1.33 0.79 1.30 0.88 0.73 r.3f 0.81 o.8E
K20 o.14 0.26 0.09 o.o7 o.08 2.62 o.1 1 1.1 o.44
P205 o.47 0.55 o.o2 0.1 3 0.06 0.33 0.43 0,11 0.07
H20 o,12 0.60 0.1 6 o.29 o.29 o.5e 0.39 o.29
FeO 8.34 10,07 12.1
i.d. 0.66 0.60 o.52 0.70 0.50 0.62 0.75 o.57 0.58
FRX DDm

Cr 162 11 433 124 33s 64 16C 111 77
Ni 50 47 62 28 46 17 41 29 47
Rb 5 10 5 4 105 10 44 18

Sr 131 294 137 175 167 327 184 256 26t
Y 15 17 10 25 I 26 21 2t l1
Zr 56 74 33 31 17 107 605 9t 55
vb 10 16 I 4 19 23 12 5
Ba 11 t 76C 60
LA 18 11

3e 1 32 22
\¡d 15 1

rb 6 0

Tabela 2 (continuaçãol
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qmostra ca-1124 ca'1o87 cB-1049 cB-1090 cB-1093 c8,1096 gB.109a cB-1076 c8.1114

Jn. Litol. PICBS Ptc85 Ptc86 PICE6 PICBS Ptc85 tÞtcB5 PICBS PMSB

ìocha qàbrólds oôbróld6 eåbró¡do q.brólds qåbróld€ sabróldo

-ocal¡2. f{ Ì{ f{ t¡ T 1{ N 1{ c
:RX 96

¡io2 50.93 48.29 47 .56 49.48 45.78 48.48 46.37 49.31 48.81
Íio2 0.31 o.27 o.17 1.73 1 .40 o.28 1 ,57 0.96 o,7(
\t203 14.A2 20.03 20.36 18.58 16.65 13.26 1g.44 11 .92 18.9i
:eOl 7.78 6.96 10.36 10.06 11.69 9.8s I 1.57 9.33 r 0.0i
MnO 0.1 5 o.17 o.24 o.17 o.23 o.2 o.23 o.20 0.2c
VloO 11 .44 9.30 9.70 4.10 5.38 14.66 7 .25 14.95 7 .AC

)aO 12.92 14.O4 10.51 12.39 17 .52 12.47 10. 1 10,65 11.8C
tla20 1 .44 0.81 0.96 2.96 1 .O7 0.49 0.8c 0.s6 1,54
(20 0.07 0.06 0.05 o.24 o.o7 o.04 2.1 1 .79 o.1

P205 o.o1 o.o2 0.01 o.22 0.1 6 o,o2 0.31 o.12 0.02
H20 o.35 o.40 o.47 o.38 o.24 0.09 o.63 o.o7 1.15
FeO 5.70 7 .67 8.84 9.7 4 r o.55 7 .27 8.5 r
.d. 0.4c 0.43 0.52 0.71 0.68 0.40 0.61 0.38 0.56
FRX oom
lr 897 311 355 347 197 983 58 1702 375
\li 18€ 51 76 117 72 92 32 126 99
ìb 4 7 lo 6 95 68
S¡ 8€ 16C 219 206 183 12C 310 143 14(

13 5 45 37 7 28 25 1

Z¡ 17 14 23 80 89 23 r54 t36 30
\tb 3 7 10 1 5 17 12 I
Ba 4E 22 88 23 1 504 527 22
La 9 10 1 13 15 3
Ce 14 zô 23 30 23 11

Nd 1 20 14 19 17 5

Pb 4 0 11 4

Tabela 2 (continuação)
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\mostfa cB-1113 cB.1lo9 cs.'tto7 cg.l tol cB-'t 105 cD-1012 cB.'t t33

Jn. Lilol PMSB PMSB PMSE P¡rr¡SB PMSB PSB PMSB

ìocha c.b'óld€

Localiz. c c c c c c

FRX 9/o

S¡O2 47 .94 48.O1 44.67 49.53 47.72 52,11 52.28
fio2 o.7 4 o.28 0.46 o.72 o.57 1.08 o.7t
Ar203 16.80 22.19 16.22 17 .8C 18.23 1 4.91 13.2i
FeOt 11.83 q6n 8.89 8.25 9.33 10.4C 8.9r
MnO o.22 0.1 1 0,1 9 0.1 6 0.16 0.1 I o.17
VloO 9.37 7 .70 11.31 8.34 11.68 7 .45 t t.8t
CaO t1 12 14.42 12.34 1 3.13 1 1.33 10.7€ 10.9t
Na20 1.66 1.56 1 .24 1.80 1.67 2.62 1 .29
K2() 0.1 I 0.51 0.61 0.09 o.13 o.36 o.24
P2()5 0.05 o.o1 o.o 1 0.07 0.05 0.09 0.08
H20 0.38 o.35 0.1 I o.24 o.39 1.37 o,a2
FaO 10.30 4.47 7 .O1 7.93 7 .46 6.90
.d. o.56 o.42 o.44 0.50 o,44 0.58 0.43
FRX Dpm
3r 376 536 1223 349 647 69 545
\li 165 185 176 84 410 42 97
1b 1 6 5 7 12 16 15
Sr 15S 112 91 102 113 159 t1

1 14 I 24 20 24 27

lr 5i 33 42 69 69 72 74
\¡b l4 I I o I 7 10

la 32 5 4 16 7 55

-a 7 2 5 4

le 14 14 tl 14 19 2(
\ld 6 2 6 7
tb 4 4 o 2 0

Tabela 2 (continuaçãol



Amostra cB-t266 c8.1360 c8.1367 cB-1233 ca-1337 cB-1341 ca-1008 cB-10ta

Un. Litol. PIPl PIPI PIPl PIP3 PtÞ3 PIP3 PICBl PICBl

Rocha
Locâl¡2. s N I t{ lllo.3) lllq.3, c c

La 9.49 7.10 8.5t 4.83 6.86 10.98 24.36 8.81

Ce 24.29 22.56 26.49 r 8.1 23.91 18.27 30.82 28.0:

Nd r 3.25 11.86 11.91 11 .67 1 5.10 9.41 17.35 14.1

Sm 2.80 3.O1 2.68 3.38 4.2 2.68 4.13 3.3€

Eu 1.O1 0.99 0.8; 1 .29 1.36 o.91 I .28 0.9s

Gd 2.25 2.75 1 .41 3.24 4.25 2.51 3.63 2.71

Dv 2.20 3.40 1.8: 4.17 5.62 3.22 4.93 3.42

Ho 0.39 0.68 0.6: o.84 1.1 0.66 l.oc o.72

Er o.s4 2.O2 1.0¡ 2.49 3.37 2.O7 3.12 2.33

Yb 0.68 1.74 0.78 2.O8 2.67 I .64 2.Ae. 2.OÍ

-u o.o8 o.21 0,1 o.2t o.32 o.21 0.35 o.2t
,lorm.

-a 15.46 1 1.57 13.93 7 .87 11.17 17.89 39.6t 14.35

le 15.17 14,09 16.54 11.34 r 4.93 11 .41 19.21 I 7.51

\¡d 1l 14 9.97 10.o2 9.8 12.7C 7 .91 14.5€ 11,90

im 7.24 7,79 6.86 4.75 1 1.0C 6.93 10.69 8,69

:u 6.94 6.80 5.98 8.8€ 9.34 6.25 a.7s 6.80

3d 4.39 5.3€ 3.65 6.32 8.2e 4.89 7.OE 5.28

)v 3.45 5.33 2.87 6.54 8.81 5.05 7.74 5.36

{o 2.74 4.78 4.43 5.90 7 .94 4.64 7.O2 5.06

:f 2.26 4.85 2.52 5.98 8.09 4.91 7 .48 5,59
(b 1.64 4.20 1.81 5.02 6.44 3.96 6.9t 4.97

-u 1 .26 3.3C 1 .57 4.40 5.02 3.30 5.4€ 4.44

La/Luln 12.31 3.51 8.87 1 .791 2.22 5.43 7 .22 3.2 6

ta/Ybln L42 2.75 7.70 1.5 1.7 4.52 5.71 2.49
:¡ r/F¡ rr 1.19 1.03 1 .14 1.18 0,97 .0€ o. s9 0.97

Tabela 3 - Concentraçöes em Elementos Terras Raras (ETRI de amostras da Seqüência
vulcano-sedimentar de Palme¡rópolis (PlPr e PlPgl e do Complexo de Caná Brava
f PlCB1, PlCB3, PICB¿ e PICBs).
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Amostra cB.'t 081 c8.10¡¡2 cB-1()01 cB-1306 c8.1302 cs-1150 cB-r261 cB.127t

Un. Litol. PICBl PICB3 PICB4 Ptca4 PIC84 PIC84 PICB4 Ptca4

Rochå !nllbollto

Localiz. a s s s s a c

Lâ 15.17 0.64 2.97 12.8 6.64 23.78 7 .5Ê. 13.9:
0e 43.00 5.2C 12.1 27.74 22.O5 31 .5C 19.81 44.4C

\td 22.29 2.OC 4.7 17.24 10.87 19.65 12.42 27 .33
Sm 5.16 0.65 1.1 4.44 2.83 5.04 3.37 7 .3f
Êu 1.34 0.19 o.4t 1 .45 0.80 1 .42 o,a7 1.09
3d 4.11 0.53 0.9i 4.08 2.54 4.32 2.91 6.35
)y 4.7 4 o.50 1.1 5.50 3.32 5.29 3.58 8.11

'lo 1.10 o.12 o.22 1.1 o.70 1.33 0.69 1.63
Er 3.03 o.44 0.84 3.50 2.29 3.27 1 .92 4.89
vb 2.63 o.44 o.7î 3.22 2.17 2.94 1.46 4.23

-u 0.35 0.07 0.11 0.41 0.29 0.38 o.1 I o.55
\lorm.

-a 24.71 1 .O4 4.84 20.a8 10.42 34.7 4 12.31 22.69
]e 26,86 3.25 7 .61 17.33 13.77 19.67 12.37 27.73
\td 14.7 4 1.68 4.03 r 4.50 9.14 16,52 10.44 22.98,
Sm 13.35 1.68 3.OE 11.59 7 .32 13.04 a.72 19.09
Eu 9.20 1.30 3.3C 9.96 5.49 9.75 5.98 7 .49
Gd 8.Ol 1 .O3 1 .79 7.96 4.95 8.42 5.67 12.3t
Dv 7 .43 0.78 1.78 4.62 5.21 4.29 5.61 12.7i
Ho 7.73 0.84 1.76 7 .94 4.92 9.3t 4.85 11.4t
Er 7 .2t 1.06 2.O2 8.40 5.50 7 .8! 4.61 11.74
Yb 6.35 1,06 1.76 7.77 5.24 7 .OE 3.52 10.21

Lu 5.49 1 .10 1 .73 6.44 4.55 5.97 2.83 8.6:

lLa/Luln 4.50 0.95 2.80 3.24 2.38 6.4S 4.36 2.6i
lLa/Ybln 3.8S 0.98 2.75 2.69 2.07 5.4€ 3.50 2.2
Eu/Eu* 0.86 o.9 6 r.35 1.O2 0.90 o.91 0.83 o.4t

Tabela 3 {continuação)
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Alnostra cs-1274 cB-1063 cB-1068 c8.1029 ca.1026 ca.13ao ca-1383 cB-1070 c8,1173

L.irol. PICB4 PICBS PIC86 PICBS PICB6 PICBS PICBS PICBS PICBS

Rocha

Localiz c a s 6 s c c E s

!a 11.1 6.1 5.88 16.O1 10.4! 17.75 40.22 3.73 4.5€
)e 27.68 19,76 21.56 42.28 1 9.1 50.10 73.1 I 13.36 I 6.1
\ld 12.46 9.06 9.3( 1A.32 9.O; 23.92 33.98 4.75 6.OS

Sm 2,55 2.O1 2.11 3.48 1 .92 4.70 6.29 o.gcr 1.4
:u 1.17 1.03 1 .O2 1.45 1.0( 1.03 1 .44 o.70 0.62
3d 2.O2 1 .62 1.5€ 2.43 1.61 2.95 4.23 o.6t l.oc
)y 2.32 2.OO 1 .1Í 2.31 1.9! 2.49 3.42 o.93 t.oe
{o 0.48 0.43 0.3€ 0.49 0.4c 0.48 0.73 2 o.24
Er 1.57 L42 1.31 1.56 1.17 1.32 2.O1 o.7r. 0.73
Yb 1.53 1 .41 .21 1 .48 1.1 1 .O€ 1 .51 o.85 o.67
Lu o.21 0.1 I 0.1 o.22 0.14 o.12 o.17 o.12 o.o7
Norm.
La 18.08 10.02 9.58 26.08 17.09 28.91 65.52 6.0€ 7 .4Ê

Ce 17 .29 12.34 13.47 26.41 11.94 31 .29 45.71 8.34 10.07
Nd r 0.81 7 .62 7 .47 1 5.41 7.63 20.11 24.57 3.99 5.12
Sm 6.60 5.2C 5.46 9.00 4.97 12.16 16.27 2.33 3.80
Eu 8.04 7 .07 7 .O1 9.98 6.87 7.O7 10.16 4.81 4.26
Gd 3.94 3.1 3.tc 4.74 3.14 5.75 4.25 .33 .9¡
DY 3.64 3,14 2.76 3.64 3.12 3.90 5,99 46 6(
llo 3.3 t 3.02 2.7 4 3.44 2.41 3.37 5.1 3 48 6€

Er 3,77 3.41 3.14 3,71 2.41 3.17 4.42 .42 75
Yb 3.6S 3.40 2.92 3.5; 2.65 2.s6 3.64 2,05 62

-u 3,3C 2.98 2.94 3.4: 2.20 1.88 2.67 1.88 1

Lã/Luln 5.4€ 3.36 3.21 7 .5Í 7 .77 15.3t 24.55 3.23 6.79
LaiYb)n 4.90 2.94 3.28 7 .3C 6.44 11.3C 17.94 2.96 4.61
:r r/Fr¡* 1.53 1.69 1.64 1.45 1.69 0,7€ 0.83 2.63 1 .4F

Tabela 3 (continuação)
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A partir destes dados e com as informações isotópicas disponlveis, que serão
apresentadas posteriormente, será interpretada a evolução pr.'trológica do complexo
e serão feitas correlações com outras associações de rochas máficas-ultramáf icas
que possuem caracterfsticas similares.

4.2.2 - O efeito das tranformaçöes pós-magnát¡cas

Girardi & Kurat (1982), com base em dados petrográf icos e em análises por mi-
crossonda eletrôn¡ca de fases minerais isoladas, distinguem três eventos de recrista-
lização sofridos pelo Complexo. O primeiro seria responsável pela exolução de
lamelas de clinopiroxênio em ortopiroxênios, pelo reequilíbrio dos piroxênios e pela
formação de hornblenda pargasltica. o segundo teria causado a conversão de clino-
piroxênios para hornblendas ou a transformação dos gabros em anfibolitos. um ter-
ceiro evento teria afetado principalmente a su¡te ultramáfica, sendo responsável pela
formação dos serpentinitos,

Estes autores sugerem que o primeiro evento de recristalização poderia ter ocor-
rido por um dos seguintes processos: metamorfismo de facies granul¡to ou reequilÉ
brio subsólidus, em condições de fácies granulito, durante o lento resfriamento
pós-magmático do complexo. Ao segundo evento atribuem condições de facies anfi-
bolito em conjunção ao influxo de água e, finalmentè, o terceiro evento seria um
evento de baixa temperatura.

Embora não seja objetivo deste trabalho discutir a evolução metamórfica do Com-
plexo, mas somente em que extensão ela prejudica ou não a interpretação da evolução
magmática aqui apresentada, é possível tecer as seguintes considerações sobre os
eventos acima descritos em função das observações de campo e petrográficas:

Não foram observadas duas diferentes gerações de hornblendas nas rochas ga-

bróides. observa-se sim a substituição de piroxênios por hornblendas de pleocrois-
mo castanho e, nos encraves de rochas anfibolíticas, anfibólios com pleocroismo
verde predominantes. As hornblendas castanhas encontram-se parcialmente substi-
tuídas, em algumas amostras, por hornblendas verdes.

Por outro lado, foi anteriormente descrito que todo o Complexo ostenta intensa
deformação dúctil-rúptil, que localmente gerou zonas de rochas m¡loníticas e que as

rochas mais transformadas são as das unidades PICBl e PlCBz, justamente aquelas
adjacentes ac extenso falhamento de empurrão que faz o Complexo de Cana Brava
cavalgar sobre as rochas do Complexo Basal Goiano e do Grupo Serra da Mesa.
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Desta forma, é plausfvel considerar a segu¡t1te seqüência de eventos:

- primeiro evento com reequilíbrio de piroxênios e plagioclásios (fotomicro-

graf ia 16), através de um dos mecanismo propostos por Girardi & Kurat

(1982). Segue o metamorfismo e transporte tectônico do Complexo, gerando

as rochas milonfticas do seu interior e da sua borda E (unidades PICBI e

PICBz) e hornblendas de pleocroísmo castanho (pargasfticas), onde água teve

acesso ao sistema;

- os anfibolitos com anfibólio de pleocrofsmo verde dominante seriam oriun-

dos de encraves anfibollticos que .iá os portavam, ou teriam sido gerados em

rochas gabróides ad¡acentes a zonas de falha, onde água teve acesso ao sis-

tema, em condições metamórficas menos intensas, durante reat¡vações pos-

teriores ao evento principal de metamorfismo e transporte tectônico sofrido

pelo Complexo, ou ainda, durante o arrefecimento das cond¡ções de P e T nos

estágios f inais deste evento;

- um terceiro evento de metamorfismo a baixa temperatura, que teria atingido

fundamentalmente as rochas das unidades PICBI, PICBz e PICBg do Comple-

xo por estarem adjacentes à superfície principal de cavalgamento e portanto

mais acessíveis a fluidos hidrotermais.

Desta forma, diferentemente do proposto por Girardi & Kurat (1982) as horn-

blendas castanhas não teriam sido geradas no primeiro evento mas sim no segundo,

juntamente com o transporte tectôn¡co do Complexo. As hornblendas com pleo-

croismo verde já existiriam nos protólitos das rochas onde ocorrem (encraves anfibo-

líticos), ou teriam se formado em condições metamórficas menos intensas a partir

das rochas gabróides em momentos poster¡ores ao das condições de pico do meta-

morfismo.

Será retomada esta discussão quando da avaliação dos dados isotópicos dispo-

niveis sobre o Complexo de Cana Brava e sobre o Gabro da Serra da Bota.

Desta forma, voltando à questão a respeito da extensão em que estes proces-

Sos superimpostos afetaram ou não as características e afinidades geoquímicas das

rochas originais, utilizou-se critérios sugeridos por diferentes autores:

Miyashiro (1975) com objetivo de esclarecer a extensão de fenômenos de mobi-

lização de Na e K em rochas básicas, causados por interação com água do mar ou

por mobilização por fluidos durante processos metamórficos, propôs o diagrama da

figura 9. Neste, construido com base na premissa de que NazO é normalmente
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maior que KZO e que KzO é norrnalmente mais móvel que NazO, a linha cheia sepa-
ra dois campos, um relativo às antostras inalteradas, abaixo da linha cheia, e, outro,
acima da linha citada, caracterizando amostras alteradas, empobrecidas em K2O. Lo-

cadas neste diagrama as rochas da Seqüência de Palmeirópolis, do Complexo de
Cana Brava e do Gabro da Serra da Bota posicionam-se aba¡xo da linha em questão,

o que sugere que não houve significativas modificações nesses elementos.

áoo 46
No2O+ K20

Fig. 9 - Amostras da Següência de Palmeirópolis, do Complexo de Cana Brava e do Gabro
da Serra da Bota locadas no diagrama de Myiashiro (1975). A curva separa os
campos das amostras inalteradas (abaixo da curva) e alteradas (acima da curva).
Simbologia: * anfibolitos da Seqüência de Palmeirópolis; I ¡ochas da unidade
PICBI; * rochas da unidade PICB2; x rochas da unidade PICBg; O gabróides das
unidades PICB¿ e PICBs; O anfibolitos das unidades PICB¿ e PIGBs; A gabróides
do Gabro da Ser¡a da Bota.

Pearce (1968), propôs diagramas MPR com objetivo de reconhecer correlações
petrogenéticas em conjuntos de análises químicas de rochas. Demonstrou que se,
por um lado, é praticamente impossível determinar o valor absoluto da concentração
original de elementos que sofreram, em alguma extensão, processos de diferencia-

ção magmática, como por exemplo por cristalização fracionada, é, por outro lado,
possível determinar-se a razão da proporção entre dois elementos quando locados
em diagramas um contra o outro, como razões onde o denominador corresponde a

um terceiro elemento que não tomou parte no processo de diferenciação, permane-

cendo com sua concentração absoluta, inalterada durante esse processo.

Outros trabalhos, como os de Beswick (1982), Rollinson & Roberts (1986) e

Pearce (1987), contribuîram para melhorar o conhecimento sobre os significados da

existência ou não de correlações nesses diagramas e também para discriminar pro-

cessos de a lteração.

4

2

o
N
Y
o
ôJ
oz
EroJ



90

De maneiru geral, concluiu-se que conjuntos com tendência retilínea e boa cor-
relação podem refletir processos magmáticos, enquanto que a dispersão de pontos
ao longo de um leque que passe pela origem do diagrama tende a refletir modifica-
ções posteriores na concentração dos elementos em questão.

Nas figuras 10, 1 1 e 1 2, as análises das unidades estudadas encontram-se lo-
cadas neste tipo de diagramas. Neles, acham-se também locadas as retas que refle-
tem a proporção entre os elementos considerados nos minerais nelas assinalados,
que correspondem a fases importantes, quando estão em questão processos de fra-
cionamento magmático em magmas basálticos.
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Fig. 10 - Diagramas MPR FM x SiOz normalizados por K2O.Simbologia: * anfibolitos da
Seqüência de Palmeirópolis; E rochas da unidade PICBI; * rochas da unidade
PICBz; X rochas da unidade PICBg; o gabróides das unidades PICBa e PICBs; O
anfibolitos das ullidades PICB+ e PICBs; Å gabróides do Gabro da Serra da Bota.

o
Àtl
Y
>rtr

o
o
oo¡

oo

s
o



91

o,I
F

l¡

(v
I
l-

=l¡-

toôo

t ?o on.o
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F¡9. 11 - Diagramas MPR FM x SiO2 normalizados por TiO2. Simbologia: * anfibolitos da
Seqüência de Palmeirópolis; I ¡ochas da unidade PICBI; * rochas da unidade
PICBz; X rochas da unidade PICBg; O gabróides das unidades PICB¿ e PICBs; O
anfibolitos das unidades PICB¿ e PICBg; Â gabróides do Gab¡o da Serra da Bota.

É possível observar que para os elementos utilizados, desde os mais móveis
(K2O) até os menos móveis (TiOz), as correlações apresentam tendência ret¡línea e

pouca dispersão. Constituem exceção parcial as rochas das unidade PICBz e PICB¡

do Complexo, justamente os serpent¡nitos e piroxnitos, gue foram sabidamente mais

transf ormados.

No diagrama da figura 12, fica particularmente evidente em relação aos demais

que o possível processo de cristalização fracionada que deu origem ao padrão geo-
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quím¡co das amostras em questão foi controlado, principalmente pelas fases clinopi-

roxênio e plagioclásio.

roo 200 300 400
SiO2/ TiO2

Fig. 12 - Diagrama MPR CaO x SiO2 normalizado por TiO2. Simbologia: * anfibolitos da
Seqüência de Palmeirópol¡s; I rochas da unidade PICBr; * rochas da unidade
PICBz; x rochas da unidade PICB3; o gabróides das unidades PICB¿ e PICBs; O
anfibolitos das unidades PICB¿ e PICBs; A gabróídes do Gab¡o da Serra da Bota.

Com base nestes diagramas, consideramos que na sua maior extensão os dados

das análises geoquímicas da tabela 1 ref retem composições originais.

4.2.3 - Af inidades geoquímicas

Neste item e nos subsequentes, nos cálculos de parâmentros, nos gráficos e ta-

belas que implicam considerar razões FezO3/FeO, esta foi estabelec¡da como 0,20,

salvo explícita referência em contrário. Adotamos este valor por estar próximo da

média dos valores medidos por via úmida em laborarório (amostras da tabela 2 onde

consta o valor FeO além de Fezoel, e também por estar dentro do campo de varia-

ção para estas razões, no intervalo composicional das rochas em questão, conforme

as observações de Le Maitre (1976) e Middlemost (1989).

Seguindo o procedimento sugerido por lrvine & Baragar '1971t., locamos as

amostras estudadas respect¡vamente nas figuras 13 e'14.

Fica claro o caráter toleitico destas amostras e é possível notar algumas prìmei-

ras diferencas entre as rochas de Palmeirópolis e as demais: Os anfibolitos de Pal-

meirópolis são mais ricos em NazO e KzO que as rochas do Complexo de Cana

Brava e que o Gabro da Serra da Bota, As amostras de Cana Brava compreendem
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um amplo e maior intervalo composicional em relação as duas outras unidades e,
das três, as amostras da serra da Bota são as que apresentam intervalo composicio-
nal ma¡s restrito.

Fis. 13

45 50
SiOz

Fig. 14

No20+K20 Mco

5540

Fig, 13 e 14 - Respectiva.mente, diagramas de lrvine & Baragar (1971) que separam os
campos subalcalino e. alcalino, e cálcio-alcalino e toleítico. Simbologia: *
anfibolitos da Seqüência de Palmeirópolis; I rochas da unidade plCBr; *-rochas
da unidade PICBz; X ¡ochas da unidade PICBa; O gabróides das unidades plCBa e
PICBs; O anfibolitos das unidades PICB¿ e PICBs; ^l gabróides do Gabro da Seira
da Bota.
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Na figura 15, encontran'r-se os diagramas de variação dos óxidos locados contra
FeO/FeO + MgO (id) para as ,amostras da tabela 2. Em todos os diagramas, as amos-
tras do Complexo de Cana Brava apresentam distr¡buição regular com tendências
coerentes com amostras relacionadas por diferenciação através de fracionamento
mag mático.
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Fig. 15 - Diagramas de variação de elementos maiores x id. Simbologia: * anfibolitos da
Seqüência de Palmeirópolis; I ¡ochas da unidade PICBI; * ¡ochas da unidade
PICBz; X rochas da unidade PICBg; O gabróides das unidades PICB¿ e PICBs; O
anfibolitos das unidades PICB¿ e PICBS; Å gabróidcs do Gabro da Serra da Bota.
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Desta forÛla, as amostras mais diferenciadas, ou seja, com id mais elevado,
apresentam-se continuamente enriquecidas em T|OZ, AIZOS, FeO, MnO, NaZO, KZO-

e PZOs, enquanto que MgO decresce progressivamente com aumento do id. CaO

aumenta no infcio da diferenciação e diminui ao f¡nal, quando o plagioclásio se torna
mais sódico.

A sílica apresenta aumento progressivo a partir das amostras com id baixos

apresentando grande dispersão para valotes de id mais elevados. Para as rochas ga-

bróides. porém, a partir de valores de id por volta de 0,5, os valores de SiOz ten-
dem a diminuir, Tal comportamento pode refletir a concentração de plagioclásio de

composição mais básica em níveis mais elevados na estratigrafia do Complexo por

conta de processos de separação gravitativa onde os plagioclásios, por poderem

apresentar valores de peso específico menores que os do líquidos nos quais se fra-
c¡onam, tendem a neles flotar. Outras evidências deste processo serão apresentadas

e discutidas posteriormente.

De qualquer forma, as tendênc¡as observadas são bastante próximas das ten-
dências calculadas para o fracionamento das rochas do Complexo de Niquelândia, a

baixas pressões, por Girardi & et al, (1986), as quais se encontram na figura 16.

SiOz Mgo

TiO¿

CoO
41203

.-.\-r

Fe0lot

NozO

'----.....Ð

o.3 0,4 0.5 0.6 0.7 o.3 0.4 0,5 0,6 o.7
Fe0lFeO+MgO

Fig, 16 - Curvas que representam as tendências de progressão do fracionamento do
Complexo de Niquelândia-GO, conforme calculadas por Girardi et al. (1986),
segundo procedimento de Nathan & Van Kirk (1978).
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Nas figuras 17 e 18, tem-se os diagramas de variação para os elernentos traço

locados contra id.

Fig. 17

t 000

| 000

3000

2500

500

500

Cr

o

't$ 
-.**-.

Rb r$o
o oo

"?r".J¿*
',,,"H#[}.

Ni

t o¡
!!Ð, -.¡r.._^. _-

20

?o

ro

2t f
ot

o
.Ð ^o+rt+^*

,,.,*'m;Sr

a

;#-
Nb

o a+
+O

,Ë'ffiffi-;
o.6 o.2 0.4

FrO/ F€0 + MgO

Fig. 1 8

o.2 0.4 0'6 0.8 0.¿ o.4 0.6 0.8
F¿Ol FêO + MgO

Fig. 17 e 18 - Diagramas de variação de elementos traços x id. Simbologia: * anfibolitos- da Seqüência de Palmeirópolis; I rochas da unidade PICBI; * rochas da unidade
PICB2; X rochas da unidade PICBe; o gabtóides das unidades PICB¿ e PICBs; O
anfibolitos das unidades PICB+ e PlcBs; Â gabróides do Gabro da Ser¡a da Bota'
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Com exceção dos elementos compatíveis Cr e Ni que decrescem rápida e pro-

gressivamente com o aumento da razão FeO/FeO + MgO, todos os demais elemen-

tos, que são incompatfveis, aumentam com o aumento deste índice, de forma mais

ou menos aleatória.

No diagrama da figura 19, é possível observar que apenas algumas das amos-

tras estudadas, principalmente do Complexo de Cana 8rava, se localizam no campo

composicional relativo ao das composições compatÍveis com a dos líquidos basálti-

cos. Na sua maioria as amostras encontram-se deslocadas em direção à posição do

plagioclásio, devendo corresponder à composição com diferentes proporções de pla-

gioclásio cumulus.

oo
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I whcrlilos
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8.'j''îì ¿Þ

x

2.O 2.5 3.O

T iOz

Fig. 19 - Diagrama de Pearce (1982) que discrimina o campo de composições compatíveis
com as de líquidos basálticos. Simbologia: * anfibolitos da Seqüência de
Palmeirópolis; I rochas da unidade PICBr; * rochas da unidade PICBz; X rochas
da unidade PICBg; o gabróides das unidades PICB¿ e PICBs; O anfibolitos das
unidades PICB4 e PICBs; A gabróides do Gabro da Serra da Bota.

Esta característica pode ser responsável, ao menos em parte, pelo comporta-

mento errático dos elementos em vários dos diagramas observados, entre eles o da

Sllica.

Novamente são notadas diferenças composicionais entre as unidades estuda-

das.

Em todos os diagramas até aqui expostos, as rochas da Serra da Bota apresen-

tam o campo composicional ma¡s festr¡to, suas amostfas tem sempre composições

compatíveis com as dos Gabros do Complexo de Cana Brava com id entre 0,4 e

o,6.

o.5
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Já as amostras da Seqüência de Palnleirópolis quando comparadas às do Com-
plexo de Cana Brava distribuem-se no intrlrvalo com id entre 0,4 e O,8 e apresen-

tam-se enriquecidas em TiOz, CaO, NazO e Sr e empobrecidas em AlzOs.

Alguns destas diferenças ficam evidentes nos diagramas das figuras 20,21 e

22, onde as amostras de Palmeirópolis se destacam em relação os do Complexo de

Cana Brava e às de seus anfibolitos.

Fig. 20

Fig. 21

Fig.20 e 21 - Amostras da seqüência de Palmeirópolis e do Complexo de Cana Brava
locadas no diagrama ACF (Fig. 20) e no diagrama isomolecular de \Nalket et al.,
1972 (Fig. 21). Simbologia: * anfibolitos da Seqüência de Palmeirópolis; I
rochas da unidade PICBI; * rochas da unidade PICB2; x rochas da unidade
PICBg; o gabróides das unidades PICB+ e PICBs; O anfibolitos das unidades
PICB¿ e PICBs; A gabróides do Gabro da Serra da Bota.
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Na figura 22, são notáveis as diferenças composicionais entre as amostras das

unidades PICBI e PICBz em relação às demais. Estas unidades são particularmente

enriquecidas em Ni e Cr e empobrecidas em Rb e Sr, res pectiva mente, quando com-

paradas com as rochas de Palmeirópolis ou com as demais unidades do Complexo. É

também possível notar o contínuo empobrecimenlo em Ni e Cr da base para o topo

das unidades PICBq e P|CB5 acompanhado do comportamento inverso dos elemen-

tos Rb e Sr.

Ptc84

Ptc83

PlCE¡

PIP

ãoo ráoo tooo Sooo looo z0 óo loo ?oo 600 lcEo

9pÍì ppm Ppm ppm

FiS.22 - Perf¡s geoquímicos das amostras da Seqüência de Palmeirópolis (PlPl, das
unidades do Complexo de Cana Brava (PlCBi a PICBs) e do Gabro da Se¡¡a da
Bota (PMSB) empilhadas da unidade mais antiga na base até a ma¡s nova no
toPo.

O conteúdo em Rb de todas as unidades é baixo ( < 20 ppm), à exceção de al-

gumas amostras mais diferenciadas da unidade PlCBs.

As maiores concentrações em Sr, predominando valores entre 15O e 550 ppm,

são as das rochas de Palmeirópolis.

As amostras da Serra da Bota apresentam intervalos composicionais compatí-

veis com as das unidades superiores (gabróicas) do Complexo de Cana Brava, sendo

ligeiramente mais pobres em Sr em relação as mesmas.

4.2.3.1 - Análise das No¡mas

Na tabela 4 encontfam-se os resultados das anélises normativas, das composi-

cões moleculares mais importantes para caracter¡zacão de rochas basálticas As

amostras ali incluídas foram selecionadas entre as dema¡s que constam da tabela 2

por c ritérios pel rog rálicos.

'.....
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qmostra c8-1256 cB-1257 c8,1367 cB-1364 cB-1360 1 CB-1361 c8.1233 c9.1235 cB-1335

Jn. Litol. PIPl PIPl PIPl PIPl PIPl PIP,I PIP3 PIP3 PIP3

ìochâ .nflbol¡to ànflbol¡to ânllbollro ânllbollto ântlbolho ânllbollto ânl¡bolho

-ocal¡2. a s s s 1{ N t{fFld.3l

-c o.o0 0.00 o.o0 0.00 o.o0 0.00 0,69 o.oo 0,00
VE 0.00 1.50 o.oc 0.00 o.o0 o.oo 7,55 o.o0 0.00
) 0.o0 o.oo o.7c 0.00 0.00 2.25 o.oo o.o0 o.o0
)R 2.80 2.66 1.95 1.65 3.O7 3.36 o.oo 1.77 2.41
\B 17.61 15.32 12.91 13.2C 27.3 18,09 o.o0 22.38 26,89

AN 23.77 31.88 40.10 32.11 24.41 24.56 24.47 24.25 24.42
wo/Dt 21 .O3 t 6.48 15.81 17.45 13.97 11.8S 25.97 12.95 11 12
EN/DI 12,98 10,35 10.43 12.12 7.73 6.65 9.64 5.05 4.87
FS/DI 6.83 5.12 4.25 3.94 5.71 4.71 16.8: 8.07 6.24
EN/HI 1.14 o.0c 0.00 4.23 5.39 1 3,1 0.0c 0.29 5.1 I
FS/HI 0.6c o.o0 o.oo 1.3€ 3.98 L4C o.oc o.46 6.64
FO/OL 4.7 4 7 .43 6.7 4 7 .49 1 .47 o.oc o.6€ 4.O9 r.99
:A/OL 2.-t5 4.05 3.02 2.68 1 .52 0.oc 1.32 7.20 2.81

_c o.oc 0.0c 0.0( o,0c 0.00 0,oc 0.69 0.00 0.oo
\IE 0,oo 1.50 0.0( 0.00 0.00 0.00 7,55 o.oo o.o0
) 0.00 o.o0 o.7c 0.00 0.00 2.25 o.oc o. o0 o.0c
tL 44.18 49.86 54.9e 46.96 54.78 46.01 28,47 52.40 53.7
DI 40.84 31.95 30.4S 33.55 27 .41 23.31 52.44 26.O7 22.2
HI 1.74 o.o0 0.0c 5.61 9.37 22.50 0.00 0.75 11.42
OL 7 .49 11 .41: 9.76 10.17 3.39 0.00 2.OO 11.29 4.8(

Tabela 4 - Análises normatívas parc¡ais de rochas da Seqüência de Palmeirópolis (PlPl e
PlP3l, do Complexo de Cana Brava (P|CB1, P|CB4 e PICBS) e do Gâb¡o da Serra
da Bota (PMSB). V¡de texto sobre c¡itérios para seleçâo.
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Amoslrâ c4.1337 cg.133S c8.1340 cB.134t cB-1344 cg-1352 c8-1043 cB-100a cB-11a6

Un. Litol. PIP3 PIP3 PIP3 PIP3 PIP3 PICBl Ptcgl PICBl

Bocha ânllbol¡ro ânllbollro tnflbol¡to ünllbollto

-ocaliz, Ì{lFlg,3l lFls.Sl Èltro,3l t{lFld.3) lFlq,3) Nlflo.3t a c c

-c o. o0 0.oc o.o( o.oc 0.oc 0.00 o.o0 0.oo 0.oc
UE o.o0 0.00 5.7 t 0.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oc
o o.o0 o.o0 0.oc 3,73 o.oo o.o0 16.87 o.51 1 2.47
OR 2.Or. 1.06 0.94 1.06 1 .83 2.24 o.65 1.59 o.27
AB 21 .11 20.53 t 0.33 9.80 19.68 20.27 6.58 16.16 9.37
AN 24.43 26. I5 22.6e 30.03 27.70 29,42 32.28 39.25 26.95
WO/DI 12.90 14,73 24,97 1 3.58 r 1.62 11 11 2.95 5.97 9.64
EN/DI 6.1 1 7.56 12.31 7.77 6.0c 5.91 1.70 2.89 6.34
FS/DI 6.62 6.80 12.19 5.22 5.31 4.86 1.11 2.97 2.62
EN/HI 6.09 4.6: 0.00 13.98 4.90 6.68 r 9.os 12.26 20.91
.s/Hl 6.59 4.18 0.00 9.40 4.34 5.50 12.5C 12.58 8.6€
=o/oI 2.75 3,91 2.20 0.00 5.78 4.20 0.0c o.oc o.0c
:A/OL 3.28 3.87 2.40 o.00 5.64 3.81 o.oc o.oo 0.00

-c 0.0( 0,oc 0.00 0.00 0.00 o.0c 0.0c o.oo 0.00
\IE 0.oc 0.oc 5.76 o.0c 0.00 0,0c o.o0 0.00 o.oo
l 0.0c o.oc 0.00 3.73 o,o0 0.0c 16,87 o.51 12.a7
PL 48.0C 47.74 33.93 40.89 49.21 51 .93 39.51 57.0C 36.5f
DI 25.63 29.09 49.47 26.57 22.9i 21.88 5.76 1 1.83 18.6(
HI 12.68 8.79 0.00 23.3t 9.24 12.18 31.59 24.8A 29.51
CL 6.03 7.78 4.60 0.oc 11.42 8.O1 0.00 o.oc 0.0(

Tabela 4 (continuaçãol
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\mostrã cB-104o c9.1078 c8.1014 ca-104t c8-1001 ca-1002 cB-1372 cB-1373 cs-1156

Jn. L¡tol. PICBl PICBl PtcB l PICBl Prc84 Prc¡4 PICB4 Ptca4 PIC84

ìocha !ntlbollro ¡nllbollro

-ocaliz. t{ it s s a a s

LC o.oc o.oc 0.o0 o.oo o.o0 o.o0 0.00 0.00 o.oo
NE 0.0c 0.0c o.o0 o.o0 o.o0 o.o0 0.00 o.oc o.o0
o 2.At 2.7A 3.51 11,05 0.00 0,00 0.00 0.00 o.o0
OR 3,84 1.59 1 .24 1 .71 o.1 8 0.53 o.12 o,o6 o.35
qB 9.8S 10.7 4 11.74 5.07 6.1 7 9.8C 6.68 6.1 6.08
AN 29.21 29.7 4 26.36 33.90 50.93 44.42 51.86 50.30 47.1
úvo/Dt 9.4 10.4C 11,99 5.32 7.63 6.90 6.70 8.35 8.78
EN/DI 6.42 6.51 7 .O4 3.21 4.33 4.01 3.79 4.73 5.22
FS/DI 2.33 3.25 4,36 1.83 2.9t 2.56 2.63 3.27 3.11
EN/HI 23.89 19.O1 17.10 19.50 11.71 15.21 13.69 13.18 13.1
:s/Hl 8.67 9.95 10.60 1 1.09 8.O6 9.72 9.49 9.1 1 7.42
:o/oL 0,00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.81 0.33 0.35 2.1
:A/Ot o.oc 0,00 o. oc o.o0 1.77 0.57 o.25 0.2 6 r.3f

_c 0.00 o.o0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.o0 o.oc
\¡E 0.o0 0.00 o.oc 0.0c 0.00 0.00 0.00 o.o0 o.o0
o 2.86 2.78 3.51 1 1.05 0.00 0.oo o.o0 o.oo o.o0
PL 42.94 42.O7 39.34 40.68 57 .24 54.75 s8.6€ 56.53 53.60
DI I4.23 20.1 6 23.39 10.36 14.94 13.47 t3.1 16.3¡ 17 .11
HI 32.56 28.96 27.70 30.s9 19.77 24.93 23,1 22,25 20.92
OL o.oo o.o0 o.00 0.00 4.11 1.38 0.5 t o.61 3.48

Tabela 4 (continuação)



103

cB-1167 cB-to60 cB.to47 cs-1143 ca-1142 CB' 1 1¡rO cB-1134 c8.1137 CA-l r¡16

Ptc94 Ptc84 PICB4 PICB4 PICB4 PIC84 PICB4

Rocha oåbúld€ ¡!bróld6
Localiz a a a a 5 s a 6 a

LC 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 0.0c 0.0c 0.0c
NE o.00 0.00 0.00 0.00 o.o0 o.o0 0.0c o.oc o.oc
o 0.00 o,o0 0.00 0.00 0.00 0.00 o.o2 0.0c 0.oc
OR o.35 o.65 0.1 I o.7 o.71 0.65 0.59 0.53 1.65
AB 6.42 12.50 6.24 14.46 1 3.51 t 3.oi 13.O2 12.77 14.12
AN 43.98 50.50 49.80 41 .71 42.32 41 .61 41.10 42.4C 40.31
l,VO/DI 9.86 1.18 s.12 9.5t 7.7t 9.89 8.53 8.44 6.7
EN/DI 5.91 0.51 5.28 5,81 4.51 5.92 4.97 5.18 4.1 6
FS/DI 3.44 o.6t 3.4: 3.2 5 2.49 3.45 3.r5 2.74 2.23
:N/Hl 13 .27 9.5I 9.4S 11 .27 12.6C 9.78 15.11 14.54 15.12
:s/Hl 7.72 12.AO 6.1 6.31 8.07 5.7C 9.58 7 .79 8.1 1

:o/oL 3.23 2.O8 2.79 2.O1 t.4e 3.69 o.0c 0.98 't.74
:A/OL 2.O7 3.06 2.O( 1 .24 1.03 2.37 0.0c o.s8 1.03

LC o.oo 0.00 o.oc o,o0 0.00 o,o0 0.00 0.00 0.00
NE o.o0 o.o0 0.00 0.00 o.00 0.00 o.o0 0.0c 0.00
o 0.00 0,00 0.00 0.00 o.o0 o.00 o.o2 o.oc o,oc
PL 50.75 63.6! 56.22 56.94 56.54 55.28 54.71 56.10 56.08
DI 19.21 2.3i 17.83 18.64 15.16 19.26 16.65 16.40 13.1

20.99 22.35 15.65 17.58 20.67 t5.48 24,69 22.33 23.2î
3L 5.3C 5.14 4.79 3.2Í 2.49 6.06 0.00 1.56 2.7

Tabela 4 (continuação)
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Amostra cB-1147 c8.11a2 cB-1143 ca-1144 cB.t t79 cB-tla1 C8.11-116 c8.1126 ca-1124
Un, Lilol. Ptca4 Prc94 Ptca4 PICB4 PICB4 Plca4 HCA4 PIC84 PIC84

Bocha e.bióld€ gâbróldó

Localiz. s s ô 3 a s a 1{ 1{

_c o,oo 0.00 o.0c 0.o0 o.oc o.oc o.oc o.oo 0,00
\¡E o.oo 0.00 o.oc 0.00 o.0c 0.00 0.00 0.00 o.o0
f, 1 .21 0,00 0.00 o.o0 0.0c 1.72 0.o0 o.00 o.2a
)R 1.65 0.59 0.65 0.65 0.35 2.66 0,1 8 0,59 0.6s
AB 18.02 I O.58 8.03 13.00 8.62 16.84 7.95 11.99 13.O:
AN 43.20 46.62 47 .97 43.72 51 .79 38.40 50.93 44.48 41 .1
WO/DI 4.43 4.20 4.96 7 .52 7.86 6.31 6.49 2.7 8 7.68
EN/DI 1.96 2.34 3.08 3.9' 4.93 3.57 3.75 1.63 4.16
FS/DI 2.45 1.69 1.5t 3.3e 2.44 2.47 2.44 1 .O2 ? 

'REN/HI 10.31 16.60 17 .54 10.73 11.61 t 4.6€ 14.3C 19.32 14.90
FS/HI 12.47 12.OO 9.O1 9.29 5.75 10.15 9.25 12.O2 11 .62
FO/OL o.00 1 .52 r.6g 0.81 1.90 o.o0 1.65 0.04 0.o0
:A/OL o.oo 1 .21 0.95 o.77 1.O4 o.o0 1.1 0.0: 0.0(

-c 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.o0 o.0c 0.0c 0,oc 0.0(
\IE o.oc 0.0c o.oc 0.00 0.00 0,00 0.00 0.oo o.oc
) 1 .21 0.oc o.o0 0.00 0.00 1.72 0.00 o.00 o.2c
L, 0¿,o I 57.79 56.6s 57 .37 60.76 57.90 59.06 57 .46 54.78

DI 8,84 8.23 9.62 I 4.83 15.23 12.35 12,68 5.43 15.09
HI 23.1 28.6C 26.55 20,o2 17.36 24.81 23.59 31.34 26.52
DL o.0c 2.73 2.64 1.58 2.94 o.0c 2.43 o.o7 o.o0

Tabela 4 (continuação)
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qmostra cB.1(}a2 cg.10a4 c8.1169 cB.to61 c8.1061¡ c8.1070 cB-1069 c8.1035
Jn. Litol. PIC84 PICB4 PICBS Ptc85 PICBs PICBS Ptcs6 PICBS PrcaS

ìocha sâbróldô sâbróld. eâbróld.
Localiz. ft 6 a s a a 5 l{

LC o. o0 o.o0 0.0c o.o0 0.00 0.0c o.00 o.oc 0.0(
NE o,o0 0.00 o,oc 0.00 0.00 o.oc 0.oo 0.oc o.o(
o o.oo o,o0 5.34 o.o5 o.64 o.o0 1 .52 0.00 o. oc
f,R o.29 o.41 0.59 0,41 o.4t o.41 0.53 0.53 o.3¡
AB 8.45 7.8t 7.18 6.92 9.O2 7.10 8.54 6.68 6.85
\N 50.21 46.95 38.49 43.70 52.2t 50.71 51.11 4A.40 50.8C
,vo/Dt 5.85 8.34 4.3 r 3.28 1.1 o.o0 o.oc 7.10 7.79
:N/DI 2.97 4.51 2.45 2.OO o.5c 0.00 0.00 4.15 5.17
FS/DI 2.74 3.55 1.68 1.10 0,6€ 17.81 10.88 2.61 2.O5
EN/HI 11.80 8.1 7 19.25 23.4F, 13,41 15.65 19.16 14.1 16.21
FS/HI I0.86 6,43 13.1 8 12.93 17.51 0.36 0.00 8.91 6.43
;o/oL o.27 4.14 0.oc o. oc 0.00 0.35 0,00 2.68 1.23
:A/OL o.2a 3.89 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.00 1.86 0.54

LC 0.00 o.oc 0.0( o.0c 0.0c 0.00 0.0c 0.oo 0.00
NE 0.00 0.00 0.0( 0.00 0.00 0.0( 0.0c o.o0 0.00
o o.o0 o.00 5.34 o.o5 0.64 0.0c 1 .52 0.oc 0,oc
PL 58.95 55.28 46,2e 51.03 61 .72 54.22 60.1 I 55.61 58.0(
DI 11,56 16.40 8.44 6.38 2.32 t7 .81 10.88 13.86 15.O1
F 22.66 14.60I 32.43 36,39 30.92 16.01 19.16 23.06 22.64
f,t o.55 8.071 o.oc 0.00 0.00 0.35 o.o0 4.54 1.77

Tabela 4 (cont¡nuação)
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Amostra c9.1090 cB-1114 cB,11l3 c8-110S cB-1107 cB-1101 cg-1105 cB-1012 ca,1133

Jn. Litol. PICBS PMSA PM6B PMSB PMSB PMSB PMSB PMSA PSA
ìocha !!bóld€ oôbrólds

-ocal¡2. t{ c c c c c c c c

_c 0.0c o.o0 0.00 o.o0 o.oc 0.00 0.00 o. oc o.oo
{E o.oc 0.00 o.oc 0.0( o.oc o.o0 0.00 0.00 0.00
o o.oc 0.oo 0,00 0.0c 0.0c 0,00 0.00 0.89 3.62
OR 1 ,42 o.77 1.1 3.0c 3.6C 0.53 o.76 2.12 1 .4i
AB 25.03 1 3.02 14.O3 t3.14 1 0.81 15.23 13.98 22.14 10.9(
AN 36.68 44.28 37,80 51,7! 36.64 40.39 41 42 27.83 29.61
ñ/o/Dl 9.73 5.47 7.10 a.o7 10.19 10.14 5.79 10.40 10.0s
EN/DI 4.34 3.32 3.97 5.47 6.82 5.88 3.86 5.81 6.9€
;s/Dt 5.35 2.3C 2.84 1.98 2.60 3.79 1.50 4.18 2-31
:-N/Hl 3.48 14.80 10.6t 2.34 10.97 L29. 9.1 9 12.72 22.5t
:s/Hl 4.24 10.26 7 .6t 0.85 4.1 I 5.98 3.s8 9.1 6 7 .49
FO/OL 1 .67 0.89 6.OS 7.90 7 .23 3.92 11 .O2 0.o0 o.oc
FA/OL 2.27 0.68 4.AC 3.15 3.04 2.78. 4.73 o.o0 o.oc

LC o,oc 0.00 o.0c 0.00 0.00 0.00 o.oc o.oo o.oc
NE 0.00 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.00 0.0c 0.oo 0.00
o 0.00 0.00 0.0c 0.00 0.00 0.00 0.0c 0.89 3.62
PL 63.13 58.07 52.95 67.93 51 .O5 56.1 56.1 52.09 41,99
DI 19.42 t 1 .4! 13.91 15.52 19.61 19.81 11.15 20.39 19.36
l{t 7.76 25.Ot 18 27 3.1 I 15.15 15.27 12.77 21 .A8 30.o7
f,L 3.94 1.5i 10.89 11.O5 10.27 6.70 15.75 o.o0 o. o0

Tabela 4 (continuação)
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Para sua escolha, além de se evitar amostras enriquecidas em minerais secundá-
rios, evilaram-se tamh,ém, amostras de rochas gabróicas com plagioclásios com tex-
tura cumulus evidente ou com concentração de minerais máficos coalescentes, com
o ob¡et¡vo de tratar somente amostras cujas composições representassem, o mais
próximo possfvel, composições de lfquido.

A análise dos dados revela importantes diferenças entre os vários conjuntos de
amostras,

Somente entre as rochas de Palmeirópolis são encontradas leucita e nefelina
normativas e a maioria de suas amostras apresentam olivina normativa refletindo
composições mais próximas do plano olivina-clinopiroxênio-anortita no diagrama dos
basaltos de Yoder & Tilley (1962), que corresponde ao grupo dos alcali-olivina basal-
tos.

As rochas das unidades PICB1 são quartzo normativas, correspondendo a com-
posições tolefticas supersaturadas.

os teores em quartzo normativo da unidade plcBt são particularmente elevados
em relação aos demais (valor médio de 7,21%) podendo não refletir composições
originais uma vez que correspondem à zona de falha, conforme.¡á apontado anterior-
mente.

As amostras das unidades PICB+ e PICB5 raramente apresentam quartzo norma-
t¡vo sendo mais comum a presença de olivina normativa, correspondendo, portanto
a composições toleíticas insaturadas ou seja de ol¡v¡na-tole ít¡cas.

Deve-se notar que as rochas da unidade PICB5 são mais ricas em quartzo nor-
mativo e mais pobres em olivina normat¡va em relação às rochas da unidade plCB4,

coerente com sua posição estrat¡graf ica mente mais elevada no complexo e, portan-
to, composta por rochas mais diferenciadas.

As rochas da Serra da Bota são, com raras exceções, olivina normativas, apre-
sentando teores em olivina compatíveis com os das amostras de palmeirópolis (valo-

res médios por volla de 7o/"1, porém delas se dif erenciam por apresentarem maiores
teores em plagioclásio normativo e menores teores em diopisfdio normativo.

As diferenças normativas acima referidas encontram-se refletidas nos campos
composicionais assinalados nos diagramas das figuras 23, 24 e 25. para sua cons-
trução, as composições normativas da tabela 4 foram recalculadas em termos de
proporções catiônicas, segundo o procedimento de Morse (1980), sendo então, as



'l
('¡
t\\

t',L^".Y. 
o" coñ¡,ù¡o d. c6æ sr¿yo

)

A^l¡b0liior do coôÞl.ro

Fig. 23, 24 e 25 - Campos de d¡str¡bu¡ção da s çomposições normativas das rochas de
algumas unidades do Complexo de CanaBrava e dos anfibolítos da Seqüência de
Palmeirópolis, Minerais normativos recalculados para proporções ctiônicas. Nos' diagramas têm-se as projeções nas diferentes faces do tetraidro Di-Ol-Oz-Plag a
part¡r do vértice oposto. Não se encontram representadas as projeções na face
Plag-Ol-Oz, (Vide comentár¡o no texto.)
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proporções dos minerais que constituem os vértices do tetraeclro Diopsfdio-Olivina-
Ouartzo-Plagioclásio, recalculados para 10O, locados no interior do tetraedro e, en-
tão, pro¡etados nas suas faces a partir do vért¡ce oposto. O mineral nefelina, quando
presente, teve sua composição computada como equivalente a 5/3 da molécula de
plagioclásio.

Nestas figuras, encontram-se as projeções em três diferentes faces do tetrae-
dro, não existindo as respectivas projeções na face Plagioclásio-Olivina-Ouartzo,
uma vez que nesta os campos referentes às diferentes unidades em questão se so-
brepõem nas proximidades do vértice do plagioclásio, não apresentando valor discri-
minante.

Nas demais faces ficam ev¡dentes as diferenças composicionais entre as unida-
des, part¡culamente entre os gabros de Cana Brava e os anfibolitos de Palmeirópolis.

Embora não locadas, as amostras do Gabro da Serra da Bota ocupam campo
mais restr¡to sempre na região de distribuição das amostras do Complexo de Cana

Brava, coerentemente com os dados anteriormente apresentados.

Pode-se notar ainda que as rochas de composição anfibolítica encontradas no
interior do Complexo, apresentam campos composicionais que são, em sua maior
extensão, passíveis de serem englobados pelos campos dos gabros das unidades
PICB¿ e PICBs do Complexo, no qual se encontram alojadas. Porém, sempre apre-

sentam alguma superposição com os campos relativos às amostras de Palmeirópolis

demonstrando as afinidades qufmicas de alguns anfibolitos do Complexo com aque-
las rochas.

As rochas da unidade PICBt além da maior riqueza em quartzo já apontada, são,
dentre todas, as que apresentam distribuição mais aleatória, provavelmente em fun-

ção de sua natureza mais transformada em relação às demais unidades do Comple-
xo de Cana Brava.

4.2.3.2 - O Padrão dos Elementos Terras Raras (ETR)

Os resultados analíticos e os dados compãrativos que serão discutidos neste su-
bitem correspondem aos listados nas tabelas 2,3 e 5. Os valores de normalização
ut¡lizados nos diagramas de concentrações normalizadas apresentados, (diagramas

tipo Spiderl , bem como a disposição dos elementos da esquerda para a direita nes-

tes diagramas, em ordem crescente de incompatibilidade, correspondem aos propos-

tos para o manto primitivo por Hofmann (1988). Constitui excecão o elemento Cr
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(Fig. 30, 31 e 32) cu.jo valor de normalização corresponde ao do manto pr¡mit¡vo de

Taylor & McLennan (1985).

2 3 4 5 6 7 a

Unid./Am. LZb MZ UZâ uzb UZc uzh-Eo4272 uzb-EG4312 45('7

Comol¿xo Skâs?sôârd 8lå€rsâo7d Skssrqâa?d Skâ€roàârd Skå€rsaôrd Skâ6roâård

La 7.88 8.07 1 8.60 34.4C 77.OO 13.10 13.4C 5.6C
Ce 17.44 1 9.60 45.80 84.3( 171 .00 41 .OC 12,10
Pr 1.88
\ld 11.80 r 3.90 32.80 5 9.7( 1 1 3.O0 37.00 33.OC 9.2C
Sm 3.4C 4.21 10.10 18.3C 3s.00 10.10 9.9C 2.51
:t¡ 1,4t 1.8[ 4.10 6.6C 14,00 3.40 2.9C 1.04
3d 3.7'1 4.44 t1.10 I 9.8C 36,00 12.OC 1 2,0C 2.At
rb 0.59 o.77 1 .71 3.O2 5.80 1,65 1.65 o.4¿
)y
lo o.6s o.85 1.78 3.1 6.20 1.63 0.54
1Í 1 .4!
Tm o.2c
Yb 1.53 1.84 3.5€ 6.17 r 3.70 2.30 2.40 1.2C
Lu 0.1
Norm.
LA 12.84 13.15 30.3C 56.04 125.43 21 .34 21 .83 L12
Ce 10.87 12.24 28.61 52.65 106.80 25.61 7. s6
Pr 7.77
Nd 9.92 1 1.69 27 .5A 50.20 95,02 31.11 27.75 7.74
Sm 8.80 1 1.05 26.13 47 .35 90.56 26.13 25.61 6.49
Eu 10.16 12.71 28.1 6 45.33 96.1 23.35 19.92 7 .14
Gd 7.35 9.44 21.65 38.61 70.20 23.40 23.40 5.62
Tb 6.28 8.1 9 18.19 32.13 61.70 17.55 17 .55 4,68
Dv

Flo 4.85 5.97 12.51 22.14 43.57 11.45 3.7I
=f

a ¿.4

Tm 3.11
vb 3.69 4.44 8.59 14.89 33.0€ 5,55 5.79 2.9(
-u 2.9t

La/Luln 3.O€
La/Ybln 3.48 2.96 3.53 3.76 3.79 3.84 3.77 3.1 5
iu/Eu* I .2Ê 1 .24 t.1 1.05 1 .?C. o9¿ 0.81 '¡ .18

Tabela 5 - Concentrações em ETR de amostras e unidades dos Complexos de Skaergaard e
Stillwater. LZb, MZ, UZd, UZb, UZc correspondem respect¡vamente a Lower
Zone-b, Middle Zone, Upper Zone-a, Upper Zone-b e Upper Zone-c. Dados
extraídos de: colunas 1 a 7, Paster et al. l1974ll colunas I a 13, Haskin &
Haskin (1968); colunas 14 e 15, Lambert & Simmons (1988). As amostras das
colunas 8, 9, 14 e 15 corespondem a microgabros considerados como possíveis
bordas resf¡iadas da intrusão de Skaergaard e St¡llwater, segundo os autores
acima.
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g lo Í 12 13 14 15

Jn¡d./Am. 4526 t-zb-5086 ]r,,24227 UZâ'5141 UZc4330 vcal-23 364-313/4

lomolexo Skâs?sââ?d srlllwôrât Sllllwâtsr

-a 5.70 7.6C 2.AC 2.AO 76.5(
]e 't 1.50 14.10 6.50 7 .24 r 71 .O0 10.87 21 .42
¡t 1 .81 1.96 0.9f 1.10 26.OC

\td 8.6C 8,4C 4.5C 6.00 113.0( 4,7t '13.17

Sm 2.18 2.09 1.3i 1.88 35.O( 1 .12 3.71
:ll o.71 0.91 0.7: 1.59 14.0( o,4c 1 .31

3d 2.37 2.16 1.74 2.27 35.5( 1 .2C 4.29
rb 0.39 0.31 0.3( 0.32 5.8(
)v 1.31 4.75
{o 0.41 o.44 o,3s o.40 6.2(
:l 1 .17 1 .25 l 01 1.10 15.4C 2.90
fm o.1 8 o.19 0.1 o.17 2.4C

Yb 0.93 1.06 0,9€ o.96 13.7( 0.8c 2.81
.U 0.1 6 o.17 o.14 0.16 2.7(
,lorm.

-a 9.28 12.38 4,5€ 4.56 124.61
le 7.18 8.81 Ão( 4.50 106.8( 6.7S 1 3.6
rf 7 .48 8.10 3.9: 4.55 107.4t
\td 7.23 7.06 3.7r, 5.0t 95.0i 4.O2 11.O1

Sm 5.64 5.41 3.54 4.8t 90.5( 2,9C 9.6C

:u 4.88 6.25 5.01 10.9i 96.1 2.75 9.0c
3d 4.62 4.21 3,3S 4.43 69,23 2.34 a.37
tb 4.1 3.30 3,1 3,40 61.7(
)v 2.05 -t.45

'lo 2.88 3.09 2.7 4 2.81 43.57
Er 2.81 3.00 2.42 2.64 36.9€ 6.9e
fm 2.80 2.95 2.64 2.64 37.3:
fb 2.24 2.56 2.3t 2.3i 33.0( 1.93 6.7t
-u 2.51 2.67 2.2( 2.51 42.35

lLa/Lu)n 3.70 4.64 2.OE 1 .At 2.94
lLa/Ybln 4.14 4.84 1.9: 1.9t 3.71
!u/Eu* 0.95 1,30 1 ,4! 2,35 1 .2( 1.05 t.oc

Tabela 5 (continuação)
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O padrão dos ETR das rochas do Complexo de Cana Brava cobrem amplo inter-
valo composicional. Na figura 26, é possível observar que variam entre valores nor-

malizados próximos de 1 (amostra CB-1O42, piroxenito da unidade P|CB3, (La/Lu)n

= 0,95 e Eu/Eu 
= 0,96) para as amostras basais, que, progressivamente, se tornam

enriquecidas nas ETR com maior enriquecimento dos ETR leves em relação aos pe-

sados. A maioria das amostras apresentam padrões pouco inclinados (razões (l"/t-uln

entrc 2 e 8) sendo raros padrões mais íngremes onde as razões (La/Luln at¡ngem va-

lores de 15,35 e 24,55 , como no caso das amostras CB-1380 e CB-1383 localiza-

das no topo do Complexo de Cana Brava. Valores assim tão elevados podem tanto
ser conseqüência do maior fracionamento sofrido por essas rochas, como da conta-
minação pelas rochas encaixantes, uma vez que se encontram adjacentes ao conta-
to com as rochas metasedimentares da unidade de PlPz da Seqüência de

Palmeirópolis.

.1

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Fig.26 - Diagrama de concentrações normalizadas de ETR de rochas do Complexo de Cana

Brava. Simbologia: X rochas da unidade PICB¡; O gabróides das unidades PICB¿
e PlCBs.

Outra caracterÍstica importante é a ocorrênc¡a de anomalias positivas e negat¡-

vas de Eu nos gabros de Cana Brava. Estas rochas das unidades PICB¿ e PICB5

apresentam razões Eu/Eu* que variam entre 0,48 e 2,63. Estas anomalias podem ser

atribuídas a amostras com plagioclásio cumulus (anomalia positiva) ou empobrecida

neste mineral por processos de separação de cristais (anomalia negativa), como fre-

qüentemente ocorre em complexos estfatiformes (lrvine, 1979).

100

10
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Valores equivalentes de concentração nestes elementos e padrões semelhantes

são também apresentados pelas rochas cle complexos máficos e ultramáficos do

Craton arqueano de Karnataka na fndia estudados por Srikantappa et al. (j9841'

Nas figuras 27 e 28, é possfvel comparar os dados de Cana Brava com os dos

complexos estrat¡formes de Skaergaard e Stillwater. Nelas pode-se constatar que

tanto os valores calculados para as d¡ferentes zonas do Complexo de Skaergaard

1000

100

10

=.-{.-

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb DY Ho Er Tm Yb Lu

Fig.27 - Diagrama de concentrações normalizadas de ETR de diferentes unidades do- Comþlexo de Skaergaatd (r)l e de rochas gabróides do Complexo de Gana Brava
(ol. ós valores referentes a Skaergaard são valores médios calculados pol Paster
et at. 119741 para as diferentes z-onas deste Complexo conforme discriminadas
nas colunas I a 5 da tabela 5.

1000

10

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb DY Ho Er Tm Yb Lu

Fig, 27 - Diagrama de concentrações normalizadas de EfR de amostras dos Complexo,s de- Skaìrgaard (Ô), de Caha Brava (o) e de Stillwater (Y). As amostras de Cana
Brava-orrespondem aos gabróides das unidades PICB¿ e PlCBs. As amostras dos
demais Complexos correépondem às colunas 6 a 15 da tabela 5.
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(tig. 271, como os valores medidos para amostras isoladas deste Complexo e do

Complexo de Stillwater (fig. 28), de maneira geral, ocorrem no mesmo intervalo re-

lativo às amostras de Cana Brava. As inclinações são semelhantes, e também ocor-

rem anomalias posit¡vas e negativas para Eu llig. 28 e tabela 5, razões Eu/Eu* unlr"
0,81 e 2,35).

Cabe observar que em contraste com a similaridade apresentada pelos padrões

de ETR entre as amostras de Cana Brava com outros complexos estrat¡fomes, estes
padrões se diferenciam daqueles apresentados por rochas gabróides de complexos

ofiolfticos que são característicamente empobrecidos em ETR leves em relação aos

ETR pesados conforme demontram os dados de Suen et al. (19791, e Kay & Sene-

chal (1976); aspeclo já apontado por Fugi (1989).

Na figura 29, encontram-se locadas as amostras da Seqüência de Palmeirópolis,

da unidade PICBI e dos anfibolitos das unidades PICB¿ e PICBs do Complexo de

Cana Brava.

Nela distinguem-se dois conjuntos com diferentes inclinações, correspondendo

o mais inclinado a duas amostras de Palmeirópol¡s e uma de um anfibolito do interior

do complexo.

100

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Fig. 29 - Diagrama de concentrações normalizadas de ETR das rochas da unidade PICBl

do Complexo de Cana Brava (J), dos anfibolitos de suas unidades PICB¿ e PICBs
(O) e dai unidades da Seqüência de PalmeirópoliS ( * ).
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Na tabel¿r 3, pode-se verificar que estas amostras correspondem às amostrasr

CB-1256, CB-1360 da unidade PlPr de Palmeirópolis e CB-1173 da unidade PICBs

de Cana Brava.

As rochas da unidade PlPl correspondem a anfibolitos ¡ntrusivos de Palmeirópo-
lis, Assim, é possfvel que se distingam dos demais por corresponderem a produtos
mais diferenciados em subsuperflcie, tendo então padrão dos ETR compatlvel com o
apresentado por gabros cristalizados a part¡r de líquidos que sofreram diferenciação
magmática por cristalização fracionada tornando-se então empobrecidos em ETR pe-

sados por serem estes menos incompát¡ve¡s que os ETR leves.

A amostra CB-1 173 por sua vez provém da região N do Complexo de Cana Bra-

va, onde ocorrem abundantes encraves anfibolíticos, podendo corresponder a um
destes.

As demais amostras de Palmeirópolis apresentam padrão muito semelhante ao

das rochas da unidade PICBI de Cana Brava. Mostram, na sua maioria, concentra-

ções dez a trinta vezes superiores å do manto pr¡m¡tivo para os ETR leves e, por vol-
ta de dez vezes superiores para os ETR pesados. Estes valores são mu¡to próximos
aos apresentados por Taylor & McLennan (1985) para rochas basált¡cas de afinidade
komatiiÌicas, tolefticas e andesít¡cas arqueanas. Segundo estes autores, isto pode

ser considerado indicativo em um manto superior menos empobrecido que o atual,
que é a fonte dos basaltos tipo MORB, Justamente por este motivo, o padrão de
ETR que apresentam se assemelha ao mostrado pelos basaltos MORB tipo E ou de
plumas da cadeia mesooceânica, de Sun e McDonough (1 989).

A semelhanca do padrão das ETR das amostras da unidade PICBI de Cana Bra-

va com rochas oriundas de líqúidos basálticos arqueanos pode ser uma primeira evi-
dência geoqufmica de que as rochas desta unidade estejam relacionadas com a

posslvel borda resfriada do Complexo da Cana Brava.

Neste sentido, deve-se notar também as similaridades composic¡onais que apre-

sentam com as rochas t¡das como possÍveis llquidos progenitores das rochas dos
complexos de Skaergaard e Stillwater arrolados respectivamente nas coiunas 6, 7,

14 e 15 da tabela 5. As rochas da unidade PICBI apresentam razões (1"/y¡)n entre
2,89 e 5,71 , enquanto as amostras de Skaergaard mostram os valores 3,77 e

3,84. A vazão E'/Eu* varia, respectiva me nte, entre 0,86 a 0,99; 0,81 e O,g4; e

1,00 e 1,05 para as rochas de Cana Brava, de Skaergard e de St¡lliwater em ques-

tão, mostrando-se portanto muito próximos.
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Diferentes autores têm apontado o caráÎer relativamente imóvel tl,os ETR (Hen-

rlerson, 1984, Taylor & McLennan, 1985, entre outros), mesmo quando submetidos

a severos processos superimpostos de metamorfismo e alteração, como é o caso

destas amostras.

Nos diagramas de concentração normalizados que cobrem maior espéctro de

elementos das figuras 3O e 31, as amostras da Seqüência de Palmeirópolis, os anfi-

bol¡tos do interior do Complexo e as rochas da unidade PICBt continuam se apresen-

tando similares e igualmente compatíveis com padrões de rochas basálticas

arqueanas (Basaltic Volcanism Study Project, 1981).

Fig. 3O

,001

1000

100

10

I

.1

.01

.0 01

La Pb Nd Sm T¡ Gd Dy
co Pr Sr Zr Eu Tb Ho

Y TmLu Al Fe Mg
Er Yb Na Ca S¡ Cr

Rb Th Nb La Pb Nd Srh l¡ Gd Dy Y Tm Lu Al F6 Mg N¡
Be U K Cô P. sr Zr Eu Tb Ho Er Yb Nâ Ca Si Cr

Fig. 30 e 31 - Diagramas de concentraçöes normalizadas expandidos das amostras da
Seqüência de Palmeirópolis (Fig.30 * ); das rochas da unidade PICBr (I) e
dos anfibolitos das unidades PICB+ e PICB5 (O) do Complexo de Cana Brava (Fig.
31). Valores de ETR anolados na tabela 5, Valores para elementos maio¡es e
traços extraídos da tabela 2 para as amostras da tabela 5.

fh
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Nestes diagramas fica a¡nda ev¡dente a grande depleção que estas rochas apre-

sentam em termos dos elementos compatíveis Mg, Cr e Ni, que pode ser atribufda
tanto a taxas de fusão não muito elevadas em relação ao intervalo de geração de

magmas basálticos, como a processos de fracionamento magmático anterior à sua

cristalização, sendo provável que sejam reflexo da atuação conjunta destes fenôme-
nos.

Na figura 32, tem-se o diagrama equivalente para as rochas do Complexo de

Cana Brava. Comparativamente, a pr¡ncipal diferença é a maior dispersão tanto para

os elementos incompatíveis enriquecidos em relação ao manto primitivo como para

os elementos compatfveis empobrecidos em relação a ele. Esta maior dispersão,
como no caso do diagrama normatizado contendo apenas os ETR destas rochas,
pode ser atribufda a processos de separação e acúmulo de crista¡s durante o fracio-
namento magmático que conforme já referido, caracteristica mente ocorrem nos

complexos estratif ormes.
1000

100

10

1

.1

.01

.001
Rb Th Nb La Pb Nd Sm T¡ GdDy Y TmLu Al FoMg Ni

Ba U K Ce Pr Sr Zr Eu Tb Ho Er Yb Na Ca S¡ Cr

F¡.32 - D¡agrama de concentrações normalizadas expandido das amostras de cmoposição
gabróide (ol e do piroxenito (xl do Complexo de Cana Brava arrolados na tabela
5, Valores para elementos maiores e traços extraídos da tabela 2.

4.2.4 - O posslvel magma progenitor e o fracionamenlo das diferentes unidades
do Complexo de Cana Brava

Em função das evidências até aqui apresentadas, indicativas de que as rochas

de Cana Brava correspondem a uma seqüência de litotipos diferenciados por fracio-
namento magmático e, uma vez que não existem evidências de campo ou nos pa-

drões geoquímicos apfesentados que suportern a existência de rochas geradas por
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diferentes pulsos magmáticos, os dados tJisponfveis serão ut¡l¡zados com o objetivo

de especular sobre a composição do possí,rel magma progenitor das rochas do Com-

plexo, sobre as condições nas quais o fracionamento teria ocorrido e, sobre o cami-

nho percorrido pelo lfquido progen¡tor durante o fracionamento'

Uma vez que não foram encontradas rochas não transformadas em Cana Brava

qUe possam estar relacionadas a bordAs resfriadaS do Complexo ou diques alimenta-

dores que poderiam refletir a composição do líquido progenitor, outros procedimen-

tos foram adotados com o obietivo de calculá-lo. Antes porém de descrevê-los,

serão comentados alguns aspectos que orientaram sua definição'

NOS ¡tens precedentes fo¡ apontada a nAtureza profundamente transformada das

rochas da unidade PICB1 do Complexo de Cana Brava. Embora seja sua natureza

predominantemente anfibolítica, existem elementos que sustentam estArem elas as-

sociadas ao complexo e não às Rochas da SeqÜência de Palmeirópolis, como mostra

sua distr¡bu¡ção nos diagfamas das f¡guras 20, 21 e 22, entre outras. Além disso, os

padrões de ETR apresentados evidenciam que elas podem estar ligadas a composi-

ções originais de lfquido. E rochas de caráter cumulático começam a ser encontra-

dos apenas na unidade a ela superior, ou seja a unidade PICB2' composta

essencialmente por serpentinilos.

Desta forma, as rochas da unidade PICBI não foram consideradas na modela-

gem realizada para chegar ao possível líquido progenitor de Cana Brava. lsto porque,

se elas originalmente corresponderam à borda resfriada do Complexo, hoje profunda-

mente alteradas e modificadas na sua abrangência areal por processos metamórficos

e tectônicos poster¡ores o líquido que evoluiu gerando as demais unidades teria

mantido suas característ¡cas originais. Portanto, a exclusão desta unidade não deve

inf luenciar nos cálculos.

Assim permanecem em questão as rochas das unidades PICBz' PICB¡, PICB¿ e

PlCBs.

Em relação a estas unidades, é necessário que seiam conhecidos seus volumes

e composições originais. Como estes não são disponíveis, faz-se necessário lançar

mão de algumas inferências e suposições. Em relação aos volumes destas unidades,

será admit¡do que suas relações sejam correspondentes às proporções médias que

elas mantêm entre si nos três perf is da figura 2 (Mapa geológico)'

No tocante às composições, a situação é diferente quando consideradas as ro-

chas das unidades PlcBz e PlcBs em relação às rochas das unidades PlcB+ e PlcBs.
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As duas primeiras são produtos de processos de acrlmulo de cristais e encontram-se
alteradas. As duas últimas tê,m compos¡ções que podem ser tomadas como não alte-
radas, ou, com transformações não significativas em termos das concentrações em
elementos maiores. Suas rochas gabróides, porém, representâm m¡sturas de líquido
e fases cumulus.

Assim, o proced¡mento adotado será o de estimar as composições das unidades
PICBz e PICBg com base nas proporções entre suas fases minerais determinadas na
petrografia e na composição dessas fases obtidas por Girardi & Kurat (1982), em
fragmentos não alterados dos minerais presentes nessas rochas. Para as unidades
PICB+ e PICBs as estimativas serão feitas com base na média das composições das

amostras encontradas na tabela 4 (análises nofmativas) que, conforme anteriormen-
te apresentado. são as que mais devem se aproximar de composições de lfquido.

Na tabela 6, encontram-se as composições das fases minerais das unidades
PICBz e PICB¡.

Tabela 6 - Composições de fases minerais isoladas. As colunas 1, 2 e 3 se referem à
média das determinações das diferentes fases minerais da amostra G-24. As
colunas 5, 6 e 7 se referem à média das determinações para cada fase m¡neral
das amostras CBAK-64, MCB-920 e G-23. Além dos óx¡dos listados na tabela a
fase espinélio (coluna 4l apresenta teores de CrzO3 equivalentes a 19olo,Estes
dados foram extraídos do trabalho de Girardi & Kurat (1982)

2 3
^

6 ß 7

o6D-Þ€r¡d.
ÞtôR, PICB2 Ptca,2 ÞtcE3 ÞtcB3 PI.:R3

sio2 41 4F 56 qr \¿ t( 55.4t)
fio2 t\ t\a 0.o t o.23 o_oE Õôt
4t2()3 o.ot t6( ?9( ¿7 tta 1 lt 29.7 2
F.al 9.94 t.9c 14.ôO a_6E 21f ôôr

1.O5 1.48 o.49 446 o9a
UnO ô 1: o2c oo7 a\ ta o.o(
lrdo 12.5C 30-94 15.2( ooa

o.o" o-31 22.6( ol]2 o2a 23 A( 'lt tt
ì¡â2O oot oõt ôq, o.o2 o_24 4.21
<)al o.o2 o.oi o.or Ôo: o 31 o 1!
P205 o.o( ô.Òc oô( ÔaÍ 0.o( 0.oc 0.00



120

As proporções

unidades fora nn:

fclinopiroxênio-85%
I

unidade PICB.i ortopiroxênio -10%
I

I plagioclasio-5o/o

As porcentagens relativas médias entre as unidades PlCBz, PlCBg, PICB¿ e

PlCBs. obtidas na perpendicular a superfície de contato entre elas nos perfis da figu-

ra 2 são:

unidade PICBz - 9,2 Vo

unidade PICBg - 1,8 7o

unidades PICB+ + PICBs - 89r0 Vo

As unidades PICB¿ e PICBs foram tomadas em conjunto por apresentarem com-

posições próximas em termos de elementos maiores e ocuparem proporções médias

similares nos perfis supra referidados.

A seqüência de cálculo adotada foi a seguinte:

a) somar as composições das fases minerais das unidades PICBZ (colunas 1 a

4 da tabela 61, com base nas proporções volumétricas destas fases, para ela estima-

das, corrigidas para proporções em peso, para se obter a possível composição global

original dessa unidade;

b) somar as composições das fases minerais da unidade PICB3 (colunas 5 a

7 da tabela 6), com base nas proporções volumétricas destas fases, para ela estima-

das, corrigidas para proporções em peso, para se obter a possfvel composição global

original dessa unidade;

médias entre as fases minerais adotadas para as rochas destas

I olivina -70o/o

lo¡topiroxênio-20Vo
unidade PlcB, 

] o i nopi roxên¡o- 99lo

I espinOlio-l'/o
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c) calcular a composição méd¡a das omostras dos gabros das unidades PICB4 e

PICBs que se aproximam de composições de líquido;

d) somar as composições obtidas nos itens anteriores na proporção estimada

em que estas unidades ocorrem no Complexo de Cana Brava, corrigidas para propor-

ções em peso.

A composição final obtida deve corresponder à composição do líquido progeni-

tor das rochas do Complexo.

Na tabela 7, encontram-se os resultados destes cálculos. As colunas 1 a 4 da

Tabela correspondem aos cálculos relativos aos itens a, b, c e d acima referidos.

Apresenta-se ainda a composição média dos l¡totipos das unidades PlPl e PlPg de

Palmeirópolis tomados em conjunto, e a composição média do Gabro da Serra da

Bota, estraídos da tabela 2, res pectivamente, nas colunas 6 e 7 da tabela.

Os cálculos de adição de composições para obtenção dos resultados da colunas

1, 2, 3 e 4 da tabela 7 loram realizados util¡zando-se o programa XLFRAC de Stor-

mer-Jr. & Nicholls (1978). O mesmo programa permitiu também, por balanço de

massa, aferir a possibilidade de se percorrer o caminho inverso, ou seja, partindo-se

da composição da coluna 4 extrair as fases minerais das unidades PICBz e PlCBs,

nas proporções volumétricas que ocupam no Complexo, corrigidas para proporções

em peso. Os resultados obt¡dos ajustam-se aos da coluna 3 da tabela 7, ficando o

valor do quadrado dos resfduos, dos cálculos de balanço de massa fe¡tos pelo pro-

grama, pelo método dos mínimos quadrados, dentro do intervalo considerado aceitá-

vel. No caso, o quadrado dos resíduos obtido foi de 2,O3. Segundo os autores,

valores bons são menores que 2, aceitáveis entre 2 e 5 e ruins, maiores que 5.

Comparações feitas com as composições de líquidos progen¡tores calculados

pafa outros complexos estratiformes por d¡fefentes autores e o estudo do caminho

do fracionamento das diferentes unidades de Cana Brava, a partir da composição re-

lacionada na coluna 4 da tabela 7, dão subståncia a esta composição, como possi

vel llquido progenitor do Complexo.

Na Tabela 8, pode-se comparar a composição do líquido progenitor calculado

para Cana Brava com aquelas dos Complexos de Niquelândia, Muskok, Skaergaard,

St¡llwater e Bushveld.

A grande maioria dos elementos calculados para Cana Brava e o no de mg mol

encontram-se no intervalo de variação composicional dos demais complexos. São

exceção apenas SiOz (47,96 contra 48,10 a 50,68), Fezog (1,6o contra 1,02 a
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f 2 3 4 5 6
ocha CB.PER, CB-PIF. cB-68. CB.L.PROG. PAL.ANF. SB.GB.

un¡dãd. PICB2 Ptca3 Plc84+ PtCBS PICB PlPi + PlP3 PM6A

s¡o2 45,29 52.94 48.O5 47.9e 48.69 49.38
Tio2 0.05 0.31 0.86 o.77 1.6C 0.67
Ar203 1.25 s.0s 19.92 17.O4 I 3.63 17.1
FeO 8.41 2.7C 8.35 9,22 10.62 7.33
Fe2O3 1.12 o.6c 1.62 1.60 2.06 1 .42
MnO o.17 0.1 1 o.22 o.22 o.21 o.17
VIEO 40.41 16.O 7.66 10.88 7.51 9.44
laO 2.11 20.53 12.30 11,55 12.45 11.98
Vâ2O o.o7 0.45 1 .27 1.15 2.14 1.68
(20 0.02 o.27 o.t 1 0.10 o.29 o.28
'2()5 o.o0 o.o0 0.08 o.o7 o.17 o.ot

nq mol o.8s 0.91 o,B2 0.67 0.55 0.6s

CR o.1 1.€ o.7 0.6 1.7 1

qB 0.€ 3.8 10.7 9.7 14.2 14.3
qN 3,1 11 .2 48.1 40.€ 26.9 39.C
,vo/Dr 3.1 38.3 5,1 6.6 14.3 8.5
:N/DI 2,4 30.6 2.9 4.O 7.6 5.4
:s/Dl 0.4 3.2 2.O 2.2 6.3 2.6
:Ni HY 23.2 6.8 14.t 15,5 7,1 13.6
--s/HY 3.4 o.7 10.1 8.4 5.S 6,6
FO/OL 53.4 2.2 0.€ 5.2 2.9 3.3
FA/OL 8.6 0.: o.7 3.1 2.1 1.8
MT 1.6 o.É ¿.: 2.i 3.C 2,1
IL o.1 0.€ 1.€ 1.9 3.1 1.3
AP 0.0 0.c o.2 o.2 o.4 0.1

VE o.c o,c 0.0 0.c o.c o.c
o 0.0 0.c 0.o o.c o.c 0.c
ÐL 3.8 r 6.€ 59.s 51 .1 46.8 54.9
:PX 5.9 72.1 9.9 12.8 28.1 1 6.5
)PX 26.6 7.5 24.9 23.9 1 3.1 20.2
It 62.O 2.4 t.6 8.4 5.6 5.1

Tabela 7 - Composições globa¡s calculadas para as diferentes unidades do Complexo de
Cana Brava (colunas 1, 2 e 31, para o possfvel llquido progenitor destas unldades
(coluna 4l e composições médias das unidades máfiõas da Seqüência de
Palmeirópolis (coluna 5l e do Gabro da Se¡¡a da Bota (cotuna 61. A râzão FezOg
/FeO adotada foi igual a 0,15 (vide legenda da tabela 81.
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2 3 4 5 6
lomplex. CANÂ ARÂVA NIOUELÅNDIA MUSKOX SKÂEROAAFD AIILLWAIEA BUSHVELD

sio2 47.96 49.1 48.2( 48.55 50.68 50.55
rio2 o.77 o.43 0,9: 1.18 o.45 0,66
\t203 17.O4 15.09 11.9¿ 17.39 17.64 15 .23
:eO 9,22 7 .41 9.13 8,71 8.79 to.r
Fe2O3 1 .6C 1.O2 1.25 1 .20 1 .21 1.4C
MnO o.22 0.1 o.1 0.16 0.1 5 o.23
Mso 10.88 14.OÍ 14.88 8.70 7 .67 8,3C
3aO 11.55 1 1,03 9.78 11.48 1o.47 11.30
\la20 1.15 1 .2C 1.56 2.39 1.47 2.24
<20 0.1 o.o9 0.s6 0,25 o.24 o.1

'205 0.07 o.04 0.08 o.1 o.o9

mo mol 0.67 o.77 o.74 0.64 0.61 0.5s

o 0.0 0.0 o.c 0.c 1.3 o.c
OR 0.6 0.5 3.4 1.5 1.4 1.1
AB 9.7 10.2 13.4 20.2 15.9 18.€
AN 40.8 35.€ 24.4 35.9 39.3 31.8
úvo/Dt 6.6 7.9 10.2 8.5 5.2 10.0
EN/DI 4.O 5.4 6.8 5.0 2.4 5.3
:s/Dt 2.2 2.7 3.1 2.2 4.3
:N/HY 15.5 18.6 11.f 4.6 t 6.4 10.6
:S/HY 8.4 6.6 4.t 2.8 12.6 8.€
:o/oL 5.2 7.4 13.9 8.4 o.o 3.3
FA/OL 3.1 3.C 5.t 5.7 o.o 2.9
MT 2.3 'l 1-F 1.7 1.8 2.O
IL 1.5 0.t 1.8 2.2 o.9 1.3
AP o.2 0.1 o.2 o.2 o.2 o.o

VE 0.( 0.0 0.0 0.0 o.o 0.c
f, 0.c o.o o.o o.o 1.3 0.(
tL 51 .1 46.3 41 .2 57.6 56.7 51.t
cPx 12.t 15.2 19.6 r 6.( lo.2 19.(
oPx 23.9 25.2 16.2 7.! 29.C 19.2
OL 8.4 I O.8 19.3 14.2 o.c 1\ -.)

Tabela 8 - Composição qufmica e normat¡va do possfvel líqu¡do progenitor de Cana Brava
em comparação com valores equivalentes de outros Complexos. Niquelândia
(G¡rardi ef a/. , 19861: Muskox (lrvine, 19791; Skaergaard (lrvine, 1 979);
Stillwater lHess, 19601 e Bushveld (Wagner & Brown, 1 9681. A razão FezO3
/FeO pata efeÌto do cálculo do mg mol fo¡ tomada como O,15 para facilitar
correlaçôes com os cálculos dos autores acima citados,
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1,4O) e CaO (1 1,55 contra 9,78 a 11,48). Mesmo estes elementos encontram-se

muito próximos dos limites composicionais dos demais complexos,

As análises normativas mostram ainda que, à exceção do complexo de Stillwa-

ter, que é quartzo normativo, todos os demais são olivina normativos, sem nefelina,

correspondendo portanto a lfquidos progenitores de composições olivina-toleíticas '

Na figura 33 encontram-se locadas as proporções normativas cat¡ônicas de ol¡-

vina, anortita, diopsídio e silica, no diagrama de fases tridimensional de Presnal ef

al. (19791. Novamente as similaridades entre os composições apresentadas são mar-

cantes, Todas elas posicionam-se no campo da olivina conforme esperado, bastante

próximas umas das outras, Além disso de todas as composições presentes, a que

mais se aproxima da de Cana Brava é a de Niquelândia, Complexo vizinho a Cana

Brava e com o qual. provavelmente, guarda relações genéticas.

¡ Coño Broro
O N¡quGlôhdiq

I Bushvcld

+ Muslo¡
a Stillrolêr
X Slorrgoord 10tm

CoAl2 S¡zOB

Esp¡ôdlio

M9SiO3

Mg2SiOo

Fig. 33 - Composições normativas dos possíveis líquidos progenitores de diferentes
complexos' estratiformes calculadas em termos de proporções catiônicas e
locadas no diagrama de Presnal et al. 11979l,.

CoMg Sì2O6

ti
LI:
I
I
I
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Estudos de Green (1971) mostram que, com taxas de fusão entre 20 a 35 o/o, em

condições de pressão abaixo de I Kbar, os magmas gerados a part¡r de composi ções
pirolíticas no manto superior geram olivina toleítos com conteúdo em olivina normativa

entre 5 e 15 o/o. O valor apresentado para o líquido calculado de Cana Brava |'8,4 o/o;

tab. 8) situa-se entre estes l¡mites, e as condições de cristalização do Complexo indicam

pressões necessriamente inferiores a 7 Kbar, como se verá a seguir.

Na figura 34 as composições de unidades PlCBz, PlCBs, das rochas gabróides

das unidades PICB¿ e PICBs e do possível líquido progenitor de Cana Brava foram lo-

cadas nos diagramas An-Fo-Oz de Morse (19801.

COMPLEXO OE CA NA BRAVA

/ - I Possív¿l líquido progcnilor
2- O Peridoliìo currrl¡ldt¡co

3- I P¡rorenilo cumulo'l¡co

4-O Gobros

7t5
7 1543 t695 169s Q2Fo

Ccílions Equivolente s

Fig. 34 - Composições calculadas para as unidades PICBz (O), PICBg (ö), PICB+ + PICBs
(Ø) e do possível líquido progenitor (l) destas rochas do Complexo de Cana
Brava locadas no diagrama de Morse (1980).

/*"
c¡9 /,,

Cr + L

--- - - ---2líquidos
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Neste s¡stema, é possfvel observar que as projeções das prováveis composições

dos peridotitos originais da unidade PIC[]2, dos piroxenitos da unidade PICBg e do lÊ

quido progenitor de Cana Brava posicionam-se no campo da olivina enquanto os ga-

bros fracionados têm sua proieção no campo do plagioclásio.

Neste diagrama, seria de se esperar que a composição do líquido progenitor de

Cana Brava, após o fracionamento das composições dos peridotitos migrasse na di-

reção oposta encontrando a l¡nha cotética olivina-espinélio. Após percorrer curto ca-

minho ao longo dessa linha com o rebaixamento da temperatura, deveria descer ao

longo da linha cotét¡ca olivina-anortita- líquido até o ponto A, quando então a olivina
passaria a exibir reação peritética com o lÍquido formando onopiroxênio. Continuan-

do o processo, o curso da cr¡stalização deveria percorrer o segmento A - B'. A partir

do ponto B', a cristalização seguiria em direção ao ponto eutét¡co E', cristalizando

as fases protoenstatita e plagioclásio até o esgotamento do líquido em alguma posi-

ção entre B' e E'.

A posição aparentemente anômala dos gabros na projeção não se situando nas

vizinhanças da linha B'- E' pode ser explicada supondo-se que processos de separa-

ção de cristais durante o fracionamento tenham enriquecido essas rochas em plagio-

clásio, conforme já comentado anter¡ormente.

Porém, mesmo assim, se o caminho da cristalização seguido fosse o menciona-

do, a seqüência de rochas que se formaria deveria ser a seguinte: Dunitos ou perido-

titos com pequena quantidade de ortopiroxênio (ortopiroxênio formado a partir da

cristalização de eventual lÍquido intercumulus), seguidos por rochas com espinélio

cumulus, e então rochas a olivina e plagioclásio, e finalmente ortopiroxênio e plagio-

clásio, devendo ocorrer signif icativos horizontes de ortopiroxenitos cumulálicos.

A seqtiência observada, no entanto, não corresponde a esta. A sucessão de pe-

r¡dotitos curhuláticos com pouco ortopiroxênio l= 2Oo/"1 e espinélio l= 1"/"1, seguida

por webster¡tos cumulálicos onde predominam clinopiroxênios e finalmente por ro-

chas gabróides encontradas em Cana Brava, pode ser melhor compreendida com

base no diagrama da figura 35 de Presnal et al. l'19791.

Neste diagrama construfdo em perspectiva tridimensional, as relações de fase

entre An-Ol-Oz do diagrama anterior que agora correspondem a base do tetraédro

plagioclásio-olivina-quartzo-diopsíd io, podem ser melhor visualizadas em conjunto

com a fase clinopiroxênio, que não aparece representada no diagrama da figura 34.
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COMPLEXO DE CANA BRAVA

a Possívcl lilu¡do progcñ¡lor

O Pcr idol ¡lo cumulcílico

I Pir oxc^ito cumulo't¡co

O Gobros

t olm

CoAl2 Si206

Esp¡ncl¡o

M9Si05

Fig. 35 - Composições calculadas para a unidade PICBz (O), PICBg (Ol, PICB¿ + PICBs {ø)
e do possível líquido progenitor (Il destas rochas do Complexo de Cana Brava
locadas no diagrama de Presnal et al. 119791, Relações de fase e do caminho
indicado para o fiacionamento vál¡dos para pressões menores que 7 Kbar (v¡de
discussão no textol,

O diagrama mostra que a composição do possível lfquido progenilor de Cana

Brava após fracionar os peridotitos da unidade PICB2 atingiria, depois de curto per-

curso n€ direção oposta a superf ície cotética olivina-plagioclásio-líguido, o ponto C

do diagrama. A partir deste ponto, seriam fracionadas as fases plagioclásio-olivina

nas proporcões correspondentes a do Ponto F, e o líquido migraria em direção ao
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ponto G. Enr algum lugar desta trajetória seria atingida a superfície de reação perité-

tica do lfquido com a olivina formando ortopiroxênio. A partir do ponto G, a nova

fase fracionada seria o clinopiroxênio. O curso da cristalização seguiria então a traje-

tória G - B e em seguida B - E. terminando com o esgotamento do líquido em algum

ponto deste último segmento.

A seqüência de rochas esperada para esta traietória seria dunitos ou per¡dotitos

com piroxênio intercumulus, seguidos por rochas a olivina e plagioclásio (troctoli-

tos), ortopiroxênio e plagioclésio (noritos), e clinopiroxênio, ortop¡roxênio e plagio-

clásio (gabros).

Embora também esta seqüência não seja a observada em Cana Brava, lá é mais

próxima daquela lá encontrada.

Também neste d¡agrama, a composição dos gabros do Complexo não se encon-

tra nas proximidades dos segmentos G - B e B - E. onde se formariam, Sua posição

encontra-se muito deslocada no campo do plagioclásio nas vizinhanças do ponto C.

Este fato é mais uma evidência do provável enriquecimento sofrido por estas rochas

em plagioclásio formado nos estágios iniciais de cr¡stalização do magma progen¡tor.

Se estes processos de separação e acúmulo das fases em fracionamento foram

efetivos, podem não ter se formado rochas de composição troctolítica em Cana Bra-

va ou estas ainda não foram encontradas.

Ainda assim permanece o problema de ocorrerem em cana Brava webster¡tos e

clinopiroxenitos cumuláticos após os peridotitos, precedendo a sucesão de rochas

gabróides das unidades PICB¿ e PlCBs.

Presnal et al, 11975 e 1980) mostram que as posições das superfícies cotéticas

e de reação peritética no interior do diagrama da figura 35, ainda não se encontram

estabelecidas com precisão. De qualquer forma, porém, a superfície de reação peri-

tética que delim¡ta o campo onde se inicia a cristalização de ortopiroxênio tem incli-

nação em direção ao vértice do diopsfdio. Desta forma, o segmento C - G pode

interceptar esta superfÍcie muito próximo do ponto G, dificultando a formação de

nor¡tos antes do inicio da cristalização do clinopiroxênio. As eventuais pequenas

quantidades de ortopiroxênio formado poderiam então estar incorporados nos peri-

dotitos cumuláticos, em função dos possíveis processos de separação do plagioclá-

sio das demais fases, que são mais densas.
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Esta possibilid ade 'f az sentido uma vez que o plagioclásio é encontrado pela pri-

meira vez no Complexo, como fase intercumulus, nos webster¡tos da unidade
PlC83.

Se durante a cristalização, no segmento G - B, houve separação de websteritos
estas rochas deveriam apresentar composição compatfveis com a área hachurada na

figura 35, que se extende deste segmento até o vértice do diopsídio, A figura mos-

tra que a composição calculada destas rochas de Cana Brava posicionam-se dentro
deste campo de composições.

Os dados e diagramas de Presnal et al. 11979 e 1980) mostram que as relações
de fase expressas na Figura 35 para 1 atm, encontram-se substanc ialmente modifi-
cadas a 7 Kbar. Nesta pressão, os campos de estabilidade das fases espinélio, orto-
piroxênio e diopsídio teriam se expandido sign if icat ivamente às custas da redução

dos campos do plagioclásio e da olivina. lsto faria que o segmento de reta que liga a
composição do líquido progenitor de Cana Brava ao ponto C interceptasse a superfí-

cie cotét¡ca entre espinélio e olivina antes de, eventualmente, at¡ngir a superfice co-

tética entre olivina e plagioclásio. Pelo falo desta superfície se tornar
progressivamente reduzida, ela acaba desaparecendo por completo antes de se atin-
gir pressões equivalentes a 10 Kbar. Desta forma, se as pressões de cristalização ti-
vessem sido elevadas, seria de se esperar maior quantidade de espinélio e

ortopiroxenio cumuláticos em detrimento das fases olivina e plagioclásio, tornando
menos factível a formação de websteritos cumuláticos diretamente sobrepostos aos
per¡dotitos.

A presença de pequenas quantidades de espinélio nos serpentinitos de Cana

Brava (quantidades estimadas por volla de 1 o/ol mostra que esta fase não se for-
mou em quantidade suficiente para ser estável como fase cumulus.

Em Cana Brava também não foram encontrados horizontes de cromita. lrvine
(1967) mostra que muitas vezes o espinélio cromffero se encontra ausente em fun-

ção de reação com clinopiroxênio. Caso a ausência de cromita em Cana Brava não

tenha sido causada por outros fatores, como pressões não suficentes para sua esta-

bilização ou teores relativamente baixos de Cr no magma progen¡tor, a constatação

acima pode eventualmente ser a explicação, uma vez que as relações de fase pro-

postas implicam na importância do clinopiroxênio durante fracionamento de Cana

Brava.

Girardi & Kurat (1982), com base em dados geotermométricos e geobarométri-

cos, sugerem pressões de reequilíbrio para as fases minerais do Complexo situadas
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entre 6 a 7 Kbar a temperaturas entre 85Oo e 96O0 C. Estas pressões estariam no li-

mite superior possfvel sugerido pelo sistema diops fd io-a nortita-olivina-sílica. Deve-se

porém ressaltar que aS pressões e temperaturas calculadas por estes autores refe-

rem-se a cond¡ções de reequilíbrio pós-magmático, que devem estar relacionadas a

eventos tectônicos poster¡ores à formação do complexo, como será sugefido no

próximo item, podendo então, as pressões de cristalização magmá1¡cas, ter ocorrido

em níveis algo infer¡ores, durante reg¡me d¡stensional, como ser¡a de se esperar.

4.2.5 - Determinações ¡sotópicas e considerações sobre a evolução tectôn¡ca.

Até 1989 as determinações isotópicas existentes para as rochas do Complexo

de Cana Brava se relacionavam aos trabalhos de Matsui et al. 11976l, e de Girardi ef

al. (1978l.

No trabalho de 1976, os autores apresentam dados obtidos pelos métodos Af-

Ar e K-Ar.

Pelo método Ar-Ar obtiveram duas isócronas em rocha total com idades de

1925 t 1 1O m.a, e 475 t 15 m.a. Pelo método K-Ar, chegaram a um amplo espec-

tro de idades d¡stribufdas entre 3950 e 48O m.a..

o trabalho de 1978 contém dados Rb-Sr e K-Ar de determinações levadas a

efeito em amostras das Bordas W e E do Complexo.

os dados K-Ar apresentados posicionam-se dentro do intervalo de idades do tfa-

balho anterior.

Os dados Rb-Sr d¡stribuem-se em duas isócronas com 1157 t 150 m.a. para ro-

chas da Borda W e 475 t 15 m.a. para as rochas da borda E do Complexo'

À exceção das amostras datadas que se encontram na Borda W do Complexo'

que hoje são reconhecidas como integrantes da Seqüência vulcano-sed¡mentar de

Palmeirópolis, os demais dados são de difícil interpretação por não se conhecer com

precisão a quais unidades estrat¡gráficas as demais amostras pertencem, em função

do não detalhamento da geologia da área na época'

Girafdi eÎ at. 119781 interpretam a idade Rb-sr de 1 157 + 50 m.a,como relacio-

nada ao metamorfismo de facies anfibolito das rochas da Borda W e, também, do

próprio Complexo de Cana Brava.

Fugi (1989) apresenta duas isócronas sm-Nd, com excelente correlação entre

OS pontos, de amostras seguramente pertencentes ao Complexo de Cana Brava e ao
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Gabro da Serra da Bota. Estas isócronas apresentam valores de 197O + 69 m.a.e de

1088 + 18 m,a, respectivamente. lnterpreta esses valores como representativos da

cristalização fgnea destes corpos.

No presente trabalho, tentou-se aprofundar o conhecimento do padrão geocro-

nólogico do Complexo e das suas encaixantes. Para tanto foram selecionadas e

préanalisadas 40 amostras do Complexo e 17 amostras do Gabro da Serra da Bota,
para o método Rb-Sr, tanto a nível de rocha total, como a nível de fases minerais
isoladas. Para o método Sm-Nd selecionou-se 8 amostras do Complexo e 4 amos-

tras do Gabro da Serra da Bota. Porém, tanto por problemas composicionais das

amostras do Complexo que apresentam concentrações em Rb no geral muito baixas

I < 20 ppm, fig. 22 e tabela 2), como por problemas analíticos e laboratoriais os

dados conseguidos foram restritos. De qualquer forma foram eles interpretados em

conjunto com os dados previamente ex¡stentes e os padrões obtidos se apresenta-
ram coerentes e complementares.

Na tabela 9, encontram-se quatro determinações Rb-Sr e uma determinação

Sm-Nd, em amostras de rocha total do Complexo de Cana Brava.

Tabela 9 - Determinações isotópicas Rb-Sr e Sm-Nd em rocha total de amostras do
Complexo de Cana Brava,

Estes dados permitiram a confecção do diagrama isocrônico da figura 36.

Embora esta isócrona apresente poucos pontos e estes não se encontrem ho-

mogeneamente d¡stribuídos na estratigrafia do Complexo, a boa colinearidade entre

eles, atestada pelo baixo valor do MSWD da reta (2,69 para valor de corte de 3,07),
implica em considerá-la.

Todas as amostras correspondem a rochas frescas, inclusive a amostra CB-

1006, que embora faça parte da unidade P|CB1, corresponde à rocha de composi-

ção gabróide com granulação fina, recristalizada e não aos epídoto-a nf ibolitos

também ali encontrados.

Un¡dôdê Rb ppm Sr ppm X=A7Rb/AGsl Y = 87Sr/A6sr X= 147Sm/144Nt Y= 143Nd/144Nd

cB-1f)06 tlcBl 3 0.71772fO,00061

cR-to2q 76.E 200,4 o.t36¡2 o,oo02:

cB-1030 'tcB5 rBbró¡ds 76, 132.4 L66310.O2t

)tcR5 10r.r 2A6,t

cR- t 2R1 0,167€ 10,OOO2 0.61226S 1 0.00002(
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Fig. 36 - Diagrama isocrônico Rb-sf em rocha total pafa as amostras do complexo de
Cana Brava.

O resultado da isócrona de 1350 + 35 m.a. é aqui interpretado como o último

evento de rehomoge¡nização ¡sotóp¡ca para o s¡stema Rb-Sr a nível de rocha total

causado, provavelmente, por evento metamórfico reg¡onal.

Esta idade siÌua-se próx¡ma do limite superior de idades da isócrona obt¡da por

Girard¡ ef al. .1978l.: 1157 + 15O m.a..

Chama a atenção porém, o alto valor da Rl da isócrona da figura 33, correspo-

dente a O,7168, considerando-se que as rochas analisadas são máficas.

Os valores da razão 87sr/86s, listados na tabela 9 situam-se enÏrc 0,7177 e

O,75OO, que correspondem, nesta ordem, ås amostras CB-1006 e CB-lO3O, locali-

zadas respectivamente nas unidades PICBI (borda E do complexo) e PICBs (borda W

do Complexo).

Os valores da razão 87sr/86sr' listados para as amostras das encaixantes do

complexo da sua borda w por Girardi et al. 11978) distribuem-se entre 0,7242 e

0,9395.

Considerando que na unidade PICBS se encontram xenólitos e encraves das ro-

chas da seqüência de Palmeirópolis, à qual .pertencem estas amostras, é possível

supor que as razões ItSr/86S, das rochas de Cana Brava apresentem valores anor-

malmente elevados para rochas de composição máfica devido à contaminação do

sistema isotópico Rb-Sr, por assimilação das rochas de Palmeirópolis, quando da in-

trusão do Complexo nesta Seqüência.

03
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Na Tabu.la 1O encontram-se os resultados analfticos Rb-Sr e Sm-Nd das amcrs'

tras datadas por Fugi (1989) que apresentam idade isocrônica de 1970 + 65 m.a.

(figura 37.)

Tabela 1O - Determinações isotópicas Rb-Sr e Sm-Nd em rocha total de rochas do
Complexo de Cana Brava. Dados de Fugi f19891'

Nesta tabela pode-se constatar que os valores da ¡azão 87sr/86s, listados são si-

milares aos aqui apresentados. (Tab.9.)

Na figura 19 e tabela 2, é possÍvel constatar que mesmo as rochas máf icas de

Palmeirópolis apresentam valores mais elevados em Sr que as rochas de Cana Bra-

vã.

No diagrama da f¡gura 37 pode-se notar que as razões de 143Nd/144Nd e
147Sm/143Nd da amostra cB-1281 de Cana Brava ajustam-se nas proximidades da

reta obtida por Fugi (1989).

Ez(Ì
g

Ez
¡orf

o.5t2t

o.5lr

o.5il7
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(""

r28t

1't' ldode = l970J69m.o.
R. t. . 0.5ro0r5t o.ooo073

I

o.r5
I

0.20

la79.7laa¡6
Fig. 37 - Diagrama isocrônico Sm-Nd em rocha total obtido por Fugi (1989) para as rochas- do êomplexo de Cana Brava. A amostra CB-1281 foi colocada no diagrama para

efeito comparat¡vo,

:a-¿ rBbró¡dê t.7( 156.8 0,a0980 0,73974610,O00O4, 3.74 16 65t o_1361 o.611AOO r O.000066

;'E-15 7Al o,o2ø13 o.116722 ! 00003c o,ø7 3 3.70t 0.164¡ o,61207Ê I 0,000024

':Þ-31 4.136 33.64t o,6l1as6

:B-37 0.t6at 65,0e 0,03906 0,7ra33610,00006c 1,062 o.16At o.612203 f O.OO0022
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Se esta amostra fosse computada em conjunto com as demail; no cálculo da

idade, o efeito ocorrido teria sido apenas a obtenção de um valor potjco mais antigo

(2086 + 1 19 m.a.), com MSWD próximo ao valor de corte 14,47 paa valor de corte

de 3,O7).

Dos dados das tabelas 9 e 10 foram calculados os valores de tl'lo, Rl de Sr e

TDM (idades modelo Sm-Ndl para as amostras em questão, que se encontram na ta-

bela 1 1.

Nesta tabela, o valor de 1,35 b.a. refere-se à idade Rb-sr da figura 33. o valor

de 2,25 b.a. corresponde à idade mfnima de diferenciação do manto indicada pelo

sistema Rb-Sr para as rochas de Cana Brava conforme mostrado na figura 38.

O'7

q

4,O 3,0 2,O l,o
Tempo Geoldgico em b.o.

Fig, 38 - Evolução do sistema Rb-S¡ das rochas do complexo de Cana Brava a partir de sua- diferenciação do campo de composições isotópicas correspondente à evolução
do manto,

Esta figura mostra que o valor indicado para idade mfnima de diferenciação do

manto pelo sistema Rb-sr (2,25 b,a) é próximo e não conf litante com os valores

equivalentes apresentados pelas TDM (idades-modelo Sm-Nd) entre 2,36 e 2'62

b.a. (Tab. 11), para as rochas em questão'

UI
(o
@

U'
È-qt

ldode mínimo p/ difer encioç60

metomorfismo

iuUélu I r - Valores de eNd, Rl e TDM calculados para as amostras com determ¡nações
isotópicas Sm-Ñd e Rb-Sr l¡stadas nas tabelas 9 e 10.
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Fig. 39 - Diagrama que mostra a evolução do sistema isotópico Sm-Nd das rochas de Cana
Brava a partil da sua diferenciação do campo de composições isotópicas do
manto.

No diagrama da figura 39 a evolução das rochas de Cana Brava, a partir de sua

separação do manto, para o Sistema Sm-Nd, encontra-se melhor representada.

A área hachurada corresponde à coberta pelo espectro de valores de ttrlo nas di-

ferentes ¡dades.

Estes valores convergem para um ponto inicial dentro do campo de evolução do

manto coerente com as idades modelo TDM Sm/Nd, e se espalham a partir de en-

tão.

Considerando a idade mín¡ma de separação do manto indicada pela evolução

Rb-Sr (2,25 b.aJ e a idade isocrônica Sm-Nd de cristal¡zação do Complexo por volta

de 2,O b.a., é possível supor que o espalhamento sofrido pelas valores de t¡6 esteja

também relacionado à contaminação por assimilação de rochas encaixantes durante

a intrusão de Cana Brava, pouco antes da sua cristalização e, portanto, em época

muito próxima da sua diferenciação do manto, ou seja entre 2,O e 2,25 b.a..

A possibilidade de que eventos posteriores tenham influenciado signiticativa-

mente o sistema Sm-Nd não é corroborada pela distr¡buição dos pontos no diagrama

da figura 40.

Neste diagrama, os valores de t¡lo x Rl para a idade de 1,35 b.a. (metamorfismo)

posicionam-se dentro do campo de valores de tNd da crosta inferior, distantes da região

ocupada por sedimentos antigos e pela crosta superior antiga, ind¡cando que até então

pouca contaminação crustal teve influência no sistema isotópico Sm-Nd destas rochas,

ldode b, o.
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87sf/ 86sf

Fig. 40 - Valores de truo e Rl das amostras com determinações isotópicas Rb-Sr e Sm-Nd
l¡stadas na labela 11, calculados para idade 1,35 b,a. .

conforme indicado pelos autores que têm discut¡do o significado destes diagramas
(Taylor & McLennan, 1985; Wilson, 1991; DePaolo, 1988; entre outros).

Fuck ef a/. (1989) apresentam dados Rb-Sr para as rochas da região do Comple-

xo de Barro Alto, situado a S dos Complexo de Cana Brava e Niquelândia.

Destes dados obt¡veram duas isócronas. A primeira com idade de 1266 t 17

m.a, com Rl de 0,7347 para as rochas do Complexo, e a segunda, com idade de

1330 t 66 m.a. e Rl de O,7O82 para as rochas da Seqüência vulcano-sedimentar de

Juscelândia (Fuck et al. 1981), situada a W de Barro Alto.

lnterpretam estes dados como associados ao metamorfismo destas unidades e

propõém que este evento estaria relacionado à colisão cont¡nental do Bloco Poranga-

tu com o Bloco Brasília durante o ciclo Uruaçuano (Hasui & Almeida, 1970) e não

durante o arqueano, como sugerido por Hasui e Haralyi (1 986).

Estas idades Rb-Sr coincidem com as obtidas por Girardi er al. (1978) e as aqui

apresentadas.

Com base no conjunto destas informações é provável que as rochas de Cana

Brava e, possivelmente também as rochas dos Complexos de Niquelândia e Barro

Alto, tenham sofrido a segu¡nte evolução tectônica:

a) separação do manto e residência sublistosférica ou subcrustal do magma pro-

genitor de Cana Brava em períodos entre 2,25 e 2,62 b.a.(ldade mínima de di-

¡nlGr ior
- - l- - - - - - - - Tsd-¡mentoi- - -

ont lgos

Croslo super¡or
ont¡go
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ferenciação do manl:o indicada pelo sistema Rb-Sr (FiS. 38) e limite superior
de idades modelo Snr-Nd, (tab. 1 1 .l;

b) intrusão e Cr¡stalização do Complexo na Seqüência vulcano-sedimentar de

Palmeirópolis por volta de 2,O b.a. ;

c) evento principal de metamorfismo no facies anfibolito e deformação dúctil-
rúpt¡l do Complexo de Cana Brava em regime compressivo durante o transpor-
Îe tectônico sofrido ao redor de 1,3 b.a. ;

d) reequilíbrios metamórf¡cos posteriores em condições de facies xisto-verde, em

regiões onde água teve acesso ao sistema e, principalmente ao longo de zo-

nas de fraqueza estabelecidas no evento anterior, em épocas Brasilianas ainda

não bem estabelec¡das, mas com limite super¡or em 480 m.a, conforme indi-

cam as idades Ar-Ar e K-Ar de Matsui ef al. (19761 e Girardi et al. 11978Ì,,

A possibilidade de o evento compressivo principal que atingiu Cana Brava ter

ocorrido durante o ciclo Uruaçuano e não em perfodos mais recentes é também con-
firmada pela idade Sm-Nd de 1088 t 18 m.a. (Fugi, 1989) do Gabro da Serra da

Bota.

Este corpo situa-se adjacente å zona de transporte tetônico principal que ocorre

na Borda E do Complexo de Cana Brava. (Figuras 1 e 2.) Caso este corpo já estives-
se cristal¡zado na época deste evento metamórfico; deveria apresentar foliações me-

tamórficas relacionadas, o que não ocorre. Pelo contrário, conforme descr¡to nos

itens 3.2.2 e 4.1 .5 deste trabalho, além de não existirem foliações, mesmo nas re-

giões adjacentes aos seus contatos, é nesse corpo que se observam os melhores

exemplos de texturas fgneas preservadas.

Desta forma, é possfvel supor que as pressões de reequilíbrio ao redor de 6 a 7
Kbar determinadas por Girard e Kurat (19821 estejam relacionadas a este evento

compressivo proposto por Fuck et al. (19891. Neste caso, a intrusão dos magmas
que deram origem às rochas máficas da Seqüência de Palmeirópolis e ao Complexo

de Cana Brava poderiam ser atr¡bufdas a eventos anteriores, provavelmente de cará-

ter distensivo, ocorridos durante o proterozóico inferior, em condições de pressão

menores que 7 Kbar, conforme as evidências petrogenéticas discutidas no item pre-

cedente.
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capítut$ 5 - coNcLUSÕES E CONSTDERAçöES FtNAtS

As informações petrológicas e geoqufmicas aqui apresentadas sustentam a or¡-
gem fgnea do Complexo máf ico-ultramáfico de Cana Brava.

Após sua formação, suas rochas foram submetidas a, no mfnimo, dois eventos
metamórficos que ating¡ram em diferentes graus suas unidades. As unidades basais,

diretamente em contato com a principal zona de falha da área em estudo, situada no

seu limite E, foram as mais ating¡das, sofrendo de forma mais intensa os efeitos do
transporte tectôn¡co e de reequilíbrios minerais.

O Complexo é composto por cinco unidades constituídas por estratos caracteri-
zados por diferentes associações de fases cumulus com maior ou menor quantidade

de material intercumulus, cuja transição é marcada pela mudança geralmente abrup-
ta da natureza destas fases.

Feições como laminação lgnea e bandamento rítmico são localmente observa-
das. O empilhamento estratigráfico fgneo original é interpretado como tendo sido
constituído da base para o topo por microgabros (unidade PICBt ), peridotitos (uni-

dade PICBZ), websterilos compostos predominantemente por clinopiroxênios (unida-

de PICBs) e, finalmente, por rochas gabróides variadãs (un¡dade PICB¿ e PICBs).

A elaboração de diversos diagramas discriminantes e o padrão dos ETR mos-
tram que, apesar dos eventos deformacionais e metamórficos superimpostos, as ca-
racterfsticas fgneas geoquímicas originais, de maneira geral, foram preservadas.

A nfvel isotópico, os sistemas Rb-Sr e K-Ar mostraram-se sensíveis às transfor-
mações pós-magmáticas, enquanto o sistema Sm-Nd parece conservar as caracterís-
ticas de evolução fgnea do Complexo (diferenciação do manto e cristalização
subseqüente),

As sucessivas unidades do Complexo devem corresponder ao fracionamento a
pressões inferiores a 7 Kbar de magma progenitor basáltico de composição olivina-
toleftica calculada como correspondente às seguintes porcentagens em peso, em

termos de elementos maiores: 47,96 o/o de SiOz; O,77 o/o de TiOz; 17,04 o/o de

Alz0t; 9,22 o/o de FeO; 1,60 o/o FezOu O,22 % de MnO; 10,88 o/o de MgO; 1 1,55
o/o de CaO; 'l ,15 o/o de NaZO; O,1O o/o de KzO e O,O7 o/o de PzOs.
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Com base nas transformações metamórficas sofridas pelo Conlplexo e nas de-

terminações isotópicas disponfveis, interpreta-se que o Complexo çrvoluiu segundo

as seguintes etapas:

- separação do manto e residência sub-litosférica ou sub-crustal do magma pro-

gen¡tor entre 2,25 e 2,62 b.a.;

- intrusão na Seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis e cristalização sub-

seqüente em condições de baixas pressões ( <7 Kbarl ao redor de 2,0 b,â.;

- evento principal de metamorfismo e de deformação dúctil-rúptil, em regime

compressivo, ao redor de 1 ,3 b,a.;

- reequilfbrios metamórficos posteriores, principalmente onde água teve acesso

ao sistema, ao longo de zonas de fraqueza, em idades brasilianas ainda não

bem estabelecidas.

Os processos tectôn¡cos superimpostos não causaram repetição de níveis estra-

tigráficos e as unidades do Complexo não se encontram invertidas, porém não exis-

tem indicações das suas encaixantes basais uma vez que suas rochas se encontram

cavalgando as rochas do Complexo Basal Goiano e do Grupo Serra da Mesa.

As diferentes unidades do Complexo, suas composições, características indivi-

duais e estruturação global se apresentam correlacionáveis às de complexos máf¡-

cos-ultramáf icos estratiformes, conforme descritos por diferentes autores (Wager &

Brown, 1968; Morse, 1969; lrvine, 1979; McBirney & Noyes, 1979; Cameron,

1980; Morse, 1980; Cox et al., 1984; Rivalenti et al,, 1986a; Sikantappa ef a/.,

1 984 e G¡rard¡ ef a/., 1986).

Assim, no que d iz respeilo å sua classif icação, suas características gerais permi-

tem classificá-lo como um complexo máf ico-ultramáfico estratiforme do proterozóico

inferior.

A presença de bandamento composicional é uma característica possível de

ocorrer em praticamente todos os t¡pos de associações de rochas magmáticas. Po-

rém ela é particularmenïe bem desenvolvida e evidente nos complexos máficos-ul-

tramáficos anorogênicos, aos quais se tem reservado o nome de complexos

estratiformes.

Dadas as similaridades que muitas vezeb as associações de rochas máficas das

porções basais de ofiolitos (Brongniart, 1827; Coleman, 1977; Rivalenti, 1986b.)
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apresentam com estes complexos estrat¡formes, tem sido estabelec¡dos polêmicas e

equfvocos, em alguns casos.

Enquanlo alguns autores (Danni et al., 1982 e Kuyum.¡ian & Danni, 1991 .) têm

associado os complexos máf ¡cos-ultramáf icos de Barro Alto, Niquelândia e Cana Bra-

va a seqüências ofiolíticas ou protof ¡olfticas, outros autores, (Girardi et al., 1981 e

1986; Girardi & Kurat, 1982; Rivalenfi et al., 1982; Mazzucchelli ef al., 1983; Fugi,

1989; Fe¡ningeÍ et al., 1991; Anete & Jost, 1992; e Ferreira Filho er al., 1992l, os

reconhecem como complexos estratiformes.

Entre outras diferenças, os complexos estratiformes quando comparados com

seqüências ofiolft¡cas, ocorrem em um intervalo muito maior de idades, desde o limi-

te entre o arqueano e o proterozóico inferior até o período terciário, enquanto se-

qüências reconhecidamente ofiolfticas concentram-se em perfodos posteriores a 1,2

b.a" como se pode constatar dos trabalhos de Wager & Brown (1968); Coleman

(19771t Hall 119771; Yoder (1980); Saunders et al. (198O); Pearce et al. (1981); Ri-

valenti (1986a e b); e Wilson (1991). Ainda segundo as informações destas referên-

cias, as porções máficas de complexos estratiformes freqüentemente atingem

espessuras superiores a 6 km enquanto as porções equivalentes de complexos ofiolí-

ticos raramente chegam a 4 km de espessura.

Além de apresentar idade de formação proterozóica inferior e maior espessura

de rochas máficas ao redor de 6 km, os contatos superiores do Complexo de Cana

Brava são intrusivos na seqüência de Palmeirópolis. Não ocorrem, neste contato, os

característicos enxames de diques dos ofiolitos e, ainda, as rochas de Cana Brava

cortam diferentes unidades da Seqüência de Palmeirópolis que apresentam padrão

estrutural mais complexo, indicando tê-las ¡ntrudido quando já se encontravam me-

tamorfisadas e deformadas, segundo confirmam os xenól¡tos de rochas metamórfi-

cas encontrados próximos ao contato.

Deve-se considerar ainda que existem diferenças significativas entre os magmas

que formaram uma e outra seqüência como apontado na discussão dos dados com-

posicionais e normat¡vos (item 4.2.3 deste trabalho).

Em função destes fatos, consideramos que as rochas de Cana Brava apresen-

tam características genéticas similares às dos Complexos de Barro AlTo e Niquelân-

dia concordando com os autores que os têm interpreTado como complexos

máfico-ultramáficos estratiformes anorogênicos.
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